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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 

  Πολλοί είναι οι συγγραφείς και οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας όπως ο 

Όµηρος (800 π.χ), Ο Ησίοδος (750 π.χ), Ο ∆ηµόκριτος  (500 π.χ), Ο 

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) κ.α, που δίνουν χρήσιµες πληροφορίες και 

βάσιµα στοιχεία για την «άµπελο την οινοφόρο» όπως την ονοµάζουν (το 

Αµπέλι που δίνει το κρασί). Τα στοιχεία αυτά αφορούν καλλιεργήσιµες 

ποικιλίες, διάφορες τεχνικές καλλιέργειας, µεθόδους οινοποίησης και 

συντήρησης των οίνων. 

  Βασιζόµενοι στα συνγγράµατα που έχουν βρεθεί µπορούµε να πούµε 

ότι η γενέτειρα του αµπελιού είναι η χώρα µας, και από αυτήν εξαπλώθηκε 

σε όλον τον αµπελουργικό κόσµο. Οι πρώτοι έλληνες µετανάστες 

µετέφεραν την άµπελο από την Σικελία έως και την Αφρική, αλλά και σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης γνωρίζοντας µεγάλη άνθιση στην καλλιέργεια 

της. 

 

1.1. Εξάπλωση της αµπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα   

 

Το εδαφοκλιµατικό περιβάλλον της Ελλάδας ήταν απ’ αρχαιοτάτων 

χρόνων εξαιρετικά ευνοϊκό για την καλλιέργεια της αµπέλου. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασµό µε την παρουσία των άριστων ελληνικών ποικιλιών 

αµπέλου και την εµπειρία των ελλήνων αµπελουργών, δηµιουργεί ευνοϊκές 

προϋποθέσεις για την παραγωγή αµπελουργικών προϊόντων ποιότητας. 
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  Στην µεταπολεµική Ελληνική γεωργία, η Αµπελουργία κατέχει 

αξιόλογη θέση και από την πλευρά των καλλιεργούµενων εκτάσεων (το 

3,36 % των συνολικά καλλιεργούµενων εκτάσεων καταλαµβάνουν οι 

αµπελώνες) και από αυτήν της αξίας των αµπελουργικών προϊόντων, 

σηµαντικό ποσοστό των οποίων εξάγετε σε τρίτες χώρες.  Ακόµη γιατί οι 

αµπελώνες καλύπτουν ηµιορεινές περιοχές µε πτωχά εδάφη, 

αξιοποιώντας έτσι µε τον καλύτερο τρόπο τις γεωργικές εκτάσεις.  

  Tα δυο παραδοσιακά κέντρα καλλιέργειας είναι, η Κρήτη και η 

Πελοπόννησος συγκεντρώνοντας το 50% των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων.  

  Σηµαντικές εκτάσεις καταλαµβάνουν οι ποικιλίες σταφιδοπόιησης, 

Σουλτανίνα και η Κορινθιακή (σε ποσοστό 35,8 % των εκτάσεων), ενώ οι 

ποικιλίες επιτραπέζιας χρήσης κατέχουν το 11 % περίπου. 

  Από το σύνολο των Ελληνικών ποικιλιών αµπέλου που 

καλλιεργούνται στην Ελλάδα δυο είναι κατάλληλες για την παραγωγή 

σταφίδας, η Σουλτανίνα και η Κορινθιακή.  Αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο 

οι ποικιλίες αυτές καταλαµβάνουν το 95 % της παραγόµενης Σταφίδας.  

  Κύρια κέντρα παραγωγής επιτραπέζιου σταφυλιού είναι η Αν 

Μακεδονία-Θράκη (47.000 στρέµµατα), η Κ. Μακεδονία (41.800 

στρέµµατα), η Θεσσαλία (16.000 στρέµµατα), η Πελοπόννησος και η 

Κρήτη. Στις δυο τελευταίες περιοχές και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο 

(60.000 στρέµµατα), η καλλιέργεια της Σουλτανίνας για επιτραπέζια χρήση 

ολοένα και επεκτείνεται. 

 

 3



1.2.  Η καλλιέργεια της Σουλτανίνας στην Κρήτη  

 

Η Σουλτανίνα κατάγεται από την περιφέρεια Σουλτάνε του Ιράκ, από 

την οποία πήρε το όνοµα της. Από εκεί µεταφέρθηκε αρχικά στην Μ. Ασία, 

από όπου η καλλιέργεια της µεταδόθηκε στις άλλες χώρες. Σήµερα 

θεωρείτε από τις περισσότερο διαδεδοµένες ποικιλίες αµπέλου στον 

κόσµο και καλλιεργείται κυρίως στις  Η.Π.Α (Καλιφόρνια), Αυστραλία, Ν. 

Αφρική, Τουρκία, Ιράν  ενώ ξεκινάει η καλλιέργεια και στο Αφγανιστάν, 

Κύπρο, Χιλή, Αργεντινή. Απαντάται επίσης στο Λίβανο, Ισραήλ, Ιταλία, 

Ισπανία, κ.α (Στάυρακας 1997). 

  Κατά τον Π. Γεννάδιο τα πρώτα κλήµατα Σουλτανίνας εισήχθηκαν 

από την Σµύρνη στην Ελλάδα το 1838 (Λογοθέτης 1967), αλλά η 

ουσιαστική επέκταση της καλλιέργειας άρχισε µετά τον εξοντωτικό διωγµό 

του ελληνικού στοιχείου της Ιωνίας (1912-14), όποτε κατέφυγαν στην 

Ελλάδα πολλοί έµποροι καλλιεργητές Σουλτανίνας, ενώ νέα ώθηση 

δόθηκε το 1923 µε την σύµβαση της Λοζάννης και την ανταλλαγή 

πληθυσµών Ελλάδας Τουρκίας. Κατά την περίοδο αυτή η καλλιέργεια της 

Σουλτανίνας αναπτύχθηκε ραγδαία στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον Ν. 

Ηρακλείου, όπου εγκαταστάθηκε µεγάλος αριθµός προσφύγων. Ακόµα 

αναπτύχθηκε και στην Κορινθία όπου βρήκε κατάλληλες συνθήκες 

κλίµατος και εδάφους, οµοίως και στον Ν. Ηρακλείου (Βλάχος και 

Φυσαράκης, 1982). 

  Στην συνεχεία η καλλιέργεια της Σουλτανίνας γνώρισε µεγάλη 

ανάπτυξη στην χώρα µας. Αν εξαιρέσουµε την περίοδο του Β. παγκοσµίου 
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πόλεµου, που υπήρξε µια στασιµότητα και µικρή µείωση λόγω της 

έλλειψης γεωργικών φάρµακων, λιπασµάτων, και µείωση εξαγωγών. Οι 

καλλιεργούµενες εκτάσεις µεταπολεµικά παρουσιάζουν συνεχή αύξηση 

φτάνοντας το 1969 στις 409.882 στρέµµατα. Το έτος εκείνο τέθηκε σε 

εφαρµογή το Ν.∆ 343/69 µε το οποίο απαγορεύτηκε η φύτευση νέων 

αµπελώνων και θεσπίστηκαν οικονοµικά κίνητρα για εκρίζωση µέρους απ’ 

αυτών, µε σκοπό τον εντοπισµό της καλλιέργειας στις πιο κατάλληλες 

περιοχές και τον περιορισµό των πιο οικονοµικά ασύµφορων αµπελώνων, 

ώστε να αντιµετωπιστεί ο οξύς ανταγωνισµός στην διάθεση της σταφίδας 

(Βλάχος και Φυσαράκης 1982). 

  Μετά από µια δεκαετία (1979), οι εκτάσεις της Σουλτανίνας 

βοηθόυσης και της «τιµής ασφαλείας» της σταφίδας, ήταν 375.000 

στρέµµατα.  Μετά όµως την είσοδο της χώρας µας στην ευρωπαϊκή ένωση 

(1981), η τελευταία έθεσε σε εφαρµογή µια σειρά κανονισµών, µε γνώµονα 

το ισοζύγιο των παραγόµενων αµπελοοινικών προϊόντων στις χώρες µέλη 

της και στα πλαίσια της Κ.Α.Π., µεταξύ των οποίων και ο 1442/88 για την 

οριστική εγκατάλειψη Αµπελώνων. Ο κανονισµός αυτός, όπου ίσχυσε 

µέχρι το 1992, σε συνδυασµό µε την επέκταση της προσβολής της 

φυλλοξήρας σε όλη την Κρήτη, οδήγησε σε οριστική εγκατάλειψη 73.010 

στρεµµάτων Σουλτανίνας. 

 Στη χώρα µας καλλιεργούνται 270.926 στρέµµατα Σουλτανίνας από τα 

οποία τα 146.560 στο Ν. Ηρακλείου, 63.000 στο Νοµό Κορινθίας, 7.503 

στο Νοµό Ρεθύµνης, 6.430 στο Νοµό Λασιθίου, 2.000 στο Νοµό Καβάλας, 

900 στο Νοµό Χανίων και µικρότερες εκτάσεις στους Νοµούς 
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∆ωδεκανήσου, Ηλείας, Χαλκιδικής,  κ.α.  είναι χαρακτηριστικό ότι η µείωση 

των εκτάσεων προήλθε από την Κρήτη και κυρίως από τον Νοµό 

Ηρακλείου, ενώ άυξηση παρατηρήθηκε στον Νοµό Κορίνθιας και 

επέκταση της καλλιέργειας στον Ν. Καβάλας.  

  Εποµένως διαπιστώνεται ότι η καλλιέργεια της Σουλτανίνας στην 

Κρήτη παρά τα πλεονεκτήµατα της (περιβάλλον, ανθρώπινο δυναµικό) 

πέρασε και περνάει µια κρίση. Αυτή είναι αποτέλεσµα της συνδυασµένης 

δράσης πολλών παραγόντων, που εκτός της φυλλοξήρας και την 

ανεπιτυχή εφαρµογή των κανονισµών της Ε.Ε, συσχετίζονται και µε το 

πολλαπλασιαστικό υλικό (ιώσεις, γενετική παραλλακτικότητα κ.α.), την 

δοµή των αµπελώνων (αποστάσεις φύτευσης), την κατεύθυνση της 

παραγωγής, αλλά και την ποιότητα και διάθεση των παραγόµενων 

προϊόντων (τυποποίηση, ποιοτικό έλενχο , εµπορία). 

  Η αναµπέλωση 126.000 στρεµµάτων στο Ν. Ηρακλείου βελτίωσε 

κάπως τα πράγµατα όσον αφορά τον εκσυχρονησµό της δοµής των νέων 

αµπελώνων, παρά τα οποία νέα προβλήµατα  παρουσιάστηκαν, όπως 

χλώρωση από επιλογή λάθος υποκείµενου. Αντίθετα στους άλλους τοµείς 

η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται ουσιαστικά λόγο έλλειψης 

επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης των αµπελουργών. 

  Μια παράλληλη λύση που θα µπορούσε να εφαρµοστεί και η οποία 

θα έβγαζε την καλλιέργεια της Σουλτανίνας από δύσκολη κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται, είναι η κατεύθυνση ενός µεγάλου µέρους της παραγωγής 

για την δηµιουργία επιτραπέζιων σταφυλιών µε κάλυψη για όψιµη 

συγκοµιδή. Υπολογίζεται ότι στον νόµο Ηρακλείου υπάρχουν 3.000 
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στρέµµατα νέων αµπελώνων µε υποδοµή κάλυψης για όψιµη ποιοτική 

Σουλτανίνα, όµως τα 1.000 στρέµµατα µόνο απ’ αυτά  σκεπάζονται κάθε 

χρόνο για διάφορους λόγους (µη συνεχή παραγωγή ποιοτικής παραγωγής 

κ.α) προβλέπεται όµως ότι τα επόµενα χρόνια θα έχουµε αύξηση των 

σκεπαστών αµπελώνων και της παραγόµενης ποσότητας σε Σουλτανίνα 

της κατηγορίας  Thompson Seedless. Οι λόγοι άυξισης της όψιµης 

καλλιέργειας αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας είναι η βελτιωµένη 

τεχνική καλλιέργειας των αγροτών αλλά και οι αυξηµένες απαιτήσεις των 

καταναλωτών σε ποιότητα και οµαλή διάθεση του προϊόντος στις αγορές 

σε περιόδους εκτός εποχής. 

  Τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά επικρατεί η τάση για 

κατανάλωση σταφυλιών που ανήκουν σε αγίγαρτες ποικιλίες. Τα σταφύλια 

αυτά θεωρούνται από τους καταναλωτές  πιο απολαυστικά και χορταστικά 

απ’ αυτά που προέρχονται από εγγίγαρτες ποικιλίες. Παράλληλα σε 

ορισµένες αγορές όπως αυτή της Αγγλίας επικρατεί η προτίµηση και 

κατανάλωση χοντρόραγων σταφυλιών. 

  Η Σουλτανίνα είναι µια από τις λίγες ποικιλίες που µε την κατάλληλη 

καλλιεργητική τεχνική µπορεί να καλύψει πλήρως τις προτιµήσεις των 

αγοραστών.  

        Εποµένως η Σουλτανίνα : 

 ► Προσαρµόζεται άριστα στο οικολογικό περιβάλλον της Κρήτης. Οι 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες θεωρούνται ιδανικές γιατί καλύπτουν τις 

βιοκλιµατικές απαιτήσεις της, ιδιαίτερα όπου υπάρχει δυνατότητα 

άρδευσης το καλοκαίρι. 

 7



  ►Μπορεί να καλύψει το µεγαλύτερο εύρος της εποχής διάθεσης των 

επιτραπέζιων σταφυλιών (Ιούλιο - Νοέµβριο), αρκεί να γίνει σωστή 

εκµετάλλευση του οικολογικού περιβάλλοντος και να εφαρµοστεί η 

κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική (υποκείµενο, άρδευση, περιοδική κάλυψη 

κ.τ.λ). 

  ►Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των καταναλωτών αρκεί να 

αποκτήσει εκείνα τα χαρακτηριστικά µε τα οποία είναι γνωστή στις διεθνείς 

αγορές µε το όνοµα Thompson Seedless. Ειδικότερα τα σταφύλια της 

Σουλτανίνας θα πρέπει να είναι αραιόραγα, µε µεγάλες επίµηκες ράγες 

(ελάχιστη διάµετρο 17mm), οµοιόµορφο µέγεθος, φωτεινό πράσινο-

πρασινοκίτρινο χρωµατισµό, ευχάριστη δροσερή γεύση (άριστο επίπεδο 

σακχάρων 18 % και ελάχιστο 16%), και πράσινο βόστρυχο ( Φυσαράκης 

1994). Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η εφαρµογή 

Γιββερελλινών σε συνδυασµό µε άλλες καλλιεργητικές τεχνικές ( αραίωµα 

φορτίου, άρδευση)  και µετασυλλεκτικούς  χειρισµούς.  

  Ακόµα και προς την κατεύθυνση αυτή, αντιµετωπίζουµε ένα µεγάλο 

πρόβληµα που δεν είναι άλλο από τον οξύ ανταγωνισµό που υπάρχει στις 

ευρωπαϊκές αγορές ανάµεσα στις χώρες που παράγουν και εξάγουν 

επιτραπέζιο σταφύλι. Για να αντέξουµε τον οξύ ανταγωνισµό πρέπει να 

παράγουµε προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

  Ήδη τα τελευταία χρόνια στο νοµό µας γίνεται µια προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας της Σουλτανίνας.  Από το σύνολο της ποσότητας 

των εξαγόµενων σταφυλιών (16.000 τόνοι) ένα µεγάλο ποσοστό 

εξακολουθεί να ανήκει κυρίως στην ποιοτική κατηγόρια Σουλτανίνα, ενώ 
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µικρό είναι το ποσοστό των σταφυλιών που ανήκουν στην κατηγόρια 

Thompson Seedless. 

  Με βάση τα παραπάνω πραγµατοποιήθηκε το πείραµα που 

αναφέρετε στην παρούσα εργασία, στην περιοχή των µοιρών της 

Μεσσαράς την περίοδο από τον Μάρτιο – τέλη Αυγούστου  το 2002. Στο 

πείραµα έγινε ο προσδιορισµός των επεµβάσεων κατά την άνθιση αλλά 

και ο αριθµός των µετανθικών επεµβάσεων µε Γιββερελλίνες, η επίδραση 

της χαραγής µετά την καρπόδεση αλλά και η προσθήκη ούριας ή 

εκχυλισµάτων από θαλάσσια φύκια µέσα στο ψεκαστικό διάλυµα µαζί µε 

τις Γιββερελλίνες  στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών. Με κύριο 

στόχο την παραγωγή ποιοτικών σταφυλιών της κατηγορίας Thompson 

Seedless αλλά και εκτός εποχής σταφυλιών της ίδιας κατηγορίας 

(Thompson Seedless).  
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 2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ  

 

2.1.  ΓΙΒΒΕΡΕΛΛΙΝΕΣ 

 

2.1.1.  προέλευση των Γιββερελλινών  

 

  Οι Γιββερελλίνες είναι φυτορρυθµιστικές ουσίες οι οποίες έχουν 

µεγάλη σηµασία στην φυσιολογία του φυτού. Οι ουσίες αυτές 

ανακαλύφθηκαν κατά τύχη από µια ασθένεια του ρυζιού στην άπω 

ανατολή (Ιαπωνία) γνωστή µε το όνοµα η “ασθένεια του τρελού ρυζιού” η 

οποία προερχόταν από ένα µύκητα ο οποίος προσέβαλε τα φυτά του 

ρυζιού δίνοντας υπερβολική  ανάπτυξη του στελέχους χωρίς να φτάνουν 

ποτέ στην ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου του φυτού µε αποτέλεσµα 

την µείωση της παραγωγής ρυζιού. 

  Μετά από µελέτες λοιπών βρέθηκε η αιτία για όλα αυτά ήταν ο 

συγκεκριµένος µύκητας ο οποίος ονοµάστηκε Gibberella  fyjikuroi. Ο 

πρώτος που ανακάλυψε την ιδιότητα αυτή του προαναφερθέντος µύκητα 

ήταν ο γιαπωνέζος ερευνητής T.Abita το 1935 στο πανεπιστήµιο του 

Τόκιο. 

  Μερικά χρόνια αργότερα αποµόνωσε µαζί µε τον συµπατριώτη του 

Y.Smoky Γιββερελλίνη Α και Β σε κρυσταλλική µορφή από καλλιέργεια του 

µύκητα όµως λόγο του Β παγκοσµίου πόλεµου έµεινε άγνωστη στους 

Ευρωπαίους και Αµερικάνους επιστήµονες και µόνο το 1954 
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αποµονώθηκε στην Αγγλία από επιστήµονες της εταιρίας ICY, το 

Γιββερελλικό οξύ γνωστό και σαν GA3 άρχισε η µαζική παραγωγή του. 

  Από τότε έως σήµερα έχουν καταγράφει δεκάδες διαφορετικές 

Γιββερελλίνες οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως στα φυτά µε άριστα 

αποτελέσµατα έως τώρα. 

 

2.1.2.  Παραγωγή των Γιββερελλινών στα φυτά. 

  

  Οι Γιββερελλίνες ανήκουν στην κατηγόρια των φυτορµονών. 

Φυτορµόνες ονοµάζονται οι ουσίες που παράγονται από τα φυτά σε 

ελάχιστες συγκεντρώσεις οι οποίες ρυθµίζουν φυσιολογικές λειτουργίες 

του φυτού. Παράγονται σε µια συγκεκριµένη περιοχή και µεταφέρονται σε 

µια άλλη έτσι ώστε να δράσουν. 

  Φυτορρυθµιστικές ουσίες λέγονται και αυτές οι οποίες δεν 

προσφέρουν ανάπτυξη αλλά αναστολή η τροποποίηση µιας διεργασίας 

του φυτού. Με παρόµοια δράση και στην ίδια οµάδα εµφανίζονται και οι 

αυξίνες οι οποίες µοιάζουν µε τις Γιββερελλίνες όµως διαφέρουν σε κάποια 

σηµεία όπως στην µειωµένη δράση της φυσιολογικής δράσης τους σε 

σχέση µε τις Γιββερελλίνες ενώ σε µεγάλες δόσεις είναι επιζήµιες κάτι που 

δεν το έχουµε στις Γιββερελλίνες οι οποίες µετακινούνται καλά και στις δυο 

κατευθύνσεις ενώ οι αυξίνες παρουσιάζουν πολικότητα. 

  Ακόµα οι Γιββερελλίνες βρίσκονται σε φυσική κατάσταση σε πολλά 

φυτικά είδη  αφού έχουν αποµονωθεί απ’ αυτά οπότε µε ασφάλεια 

µπορούµε να πούµε ότι είναι ευρέως διαδεδοµένες στα φυτά.  

 11



  Από τότε που έγινε η ανακάλυψη των Γιββερελλινών έγιναν πολλές 

προσπάθειες για τον εντοπισµό των σηµείων βιοσύνθεσης τους στα φυτά. 

Σήµερα γνωρίζουµε ότι η βιοσύνθεση της Γιββερελλίνης π.χ στο µπιζέλι 

γίνετε στην αναπτυσσόµενη κορυφή του βλαστού  και σε µικρότερες 

ποσότητες στα νεαρά φύλλα, τόσο του ακραίου οφθαλµού όσο και στα 

παλαιοτέρα αλλά όχι τελείως ανεπτυγµένα φύλλα του βλαστού. Ακόµα 

βιοσύνθεση έχει παρατηρηθεί ότι γίνεται και στις κορυφές της ρίζας, 

επίσης σε αναπτυσσόµενους καρπούς και σπόρους (κοτυληδόνες, 

ενδοσπέρµιο). 

  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα σπέρµατα από τις εγίγαρτες 

ποικιλίες της αµπέλου τα  οποία παράγουν Γιββερελλίνες και αυξίνες µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της ράγας χωρίς προσθετές επεµβάσεις  ενώ δεν 

αντιδρούν έστω και αν αυτές γίνουν. 

  Ένας παράγοντας µε πολλά ερωτήµατα είναι το πώς µετακινούνται οι 

Γιββερελλίνες µέσα στο φυτό µετά από εξωτερική εφαρµογή. 

  Πόλοι ερευνητές πιστεύουν ότι µεταφέρονται µαζί µε τους 

υδατάνθρακες ενώ πιο πρόσφατες µελέτες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

η µετακίνηση γίνεται τόσο από τα αγγεία της βίβλου όσο και του ξύλου µε 

µια ταχύτητα 10-50 mm το 24ωρο.  

 

2.1.3.  Χρήση των Γιββερελλινών στην γεωργική πρακτική  

 

  Μια µορφή Γιββερελλικού οξέος ευρέως διαδεδοµένη στην γεωργική 

πράξη είναι το GA3 και ακολουθούν και άλλες µετά από αυτό. 
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  Το GA3 έχει χρήσεις στην άνθηση και στον σχηµατισµό των καρπών 

και λιγότερο για την βλάστηση και επιµήκυνση των βλαστών. Ένα 

παράδειγµα χρήσης στην άνθηση είναι σε πειράµατα υβριδισµού 

παραγωγής καθαρών σειρών στο αγγούρι. 

  Ακόµα βελτιώνει την ποιότητα και πρωιµίζει την καλλιέργεια 

αγκινάρας και σέλινου. Χρησιµοποιείται ακόµα στα καλλωπιστικά 

(χρυσάνθεµο, βιολέτες) για την επιµήκυνση του ανθικού στελέχους και την 

επίσπευση της άνθισης όταν οι συνθήκες φωτισµού δεν είναι ευνοϊκές . 

  Μεγάλες προοπτικές έχει και η εφαρµογή Γιββερελλινών και ιδιαίτερα 

του GA3 σε φυλλώδη λαχανικά, όπως το µαρούλι και το σπανάκι 

βελτιώνοντας την ποιότητα και την συνολική παραγωγή τους. 

  Επίσης σε µεγάλη κλίµακα και µε επιτυχία το GA3 συµβάλει στο 

αµπέλι σαν υποκατάστατο της χαραγής, στην Σουλτανίνα και κορινθιακή 

σταφιδάµπελο αυτούσιο ή µαζί µε κάποια αυξινη (4-CPA), βελτιώνοντας 

την ποιότητα των παραγόµενων σταφυλιών. 

 

2.1.4.  Επιδράσεις από την εφαρµογή Γιββερελλινών στο αµπέλι  

 

  Χρήση Γιββερελλινών στο αµπέλι γίνεται σε µεγάλη κλίµακα. Η 

επίδραση τους όµως εξαρτάται από την ποικιλία (εγίγαρτη ή αγγίγαρτη), 

την συγκέντρωση, και τον χρόνο εφαρµογής τους. 

  Συνοπτικά οι επιδράσεις της Γιββερελλίνης σε βλαστό και ταξιανθία 

είναι οι παρακάτω : 
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   ▪ Βλαστός. επιµήκυνση και αύξηση της διαµέτρου του στελέχους στα 

τµήµατα όπου έχουµε έντονη κυτταρική διαίρεση. 

   ▪ Ταξιανθία. Οι επιδράσεις διαφερουν ανάλογα του χρόνου εφαρµογής. 

    πριν την άνθιση  

Επιµήκυνση και αύξηση του πάχους του βόστρυχου . 

    κατά την άνθιση  

Η εφαρµογή διαφοροποιείται ανάλογα µε την δόση και τον χρόνο 

εφαρµογής (ποσοστό πτώσης των πηλιδίων) µε επίδραση στην ανθόρροια 

που µπορεί να είναι σε µικρό ή µεγάλο βαθµό. Σκοπός της διαδικασίας 

αυτής είναι να αποφύγουµε τα πυκνόραγα σταφύλια και ότι συνεπάγεται 

µε αυτό (αποφυγή ασθενειών, κ.τ.λ). Στις εγίγαρτες ποικιλίες δεν 

συνίσταται διότι έχουµε ανισόραγια ή απύρηνες ράγες. Η παραπάνω 

δράση του Γιββερελλικού οξέος οφείλετε στην γυρεοκτόνο δράση του. 

   µετά την καρπόδεση  

Η εφαρµογή µετά την καρπόδεση (τίναγµα) έχει ως αποτέλεσµα την 

βελτίωση του όγκου και του τελικού βάρους των ραγών. 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι εγγίγαρτες ποικιλίες δεν αντιδρούν λόγο ότι η 

παραγωγή Γιββερελλινών γίνετε από το ίδιο το φυτό µε κέντρο 

παραγωγής τα γίγγαρτα που βρίσκονται στην ράγα τα οποία µπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες της ράγας σε ρυθµιστικές αυξητικές  ουσίες, 

συνεπώς δεν απαιτείται εξωγενής επίδραση µε τις ουσίες αυτές. Το 

αντίθετο συµβαίνει µε την Σουλτανίνα ή οποία εξαρτάται από τις εξωγενείς 

επιδράσεις των ουσιών αυτών και περισσότερο του GA3  έτσι ώστε να 

έχουµε αύξηση της παραγωγής. 
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2.1.5.  Επίδραση της εφαρµογής Γιββερελλινών στην Σουλτανίνα. 

  

  Το Γιββερελλικό οξύ και συγκεκριµένα το GA3 είναι µια φυτορµόνη µε 

ευρεία εφαρµογή τα τελευταία χρόνια στην Σουλτανίνα µε θεαµατικά 

αποτελέσµατα, αυξάνοντας σηµαντικά την ποιότητα και το τελικό κέρδος 

του παραγωγού και δίνοντας του περιθώρια να εισβάλει στις εξωτερικές 

αγορές µε ένα άριστο προϊόν. 

  Στην Σουλτανίνα µπορούµε µε την κατάλληλη εφαρµογή GA3 να 

επιτύχουµε τα παρακάτω. 

 

■  Επιµήκυνση της ταξιανθίας. 

  Η επιµήκυνση της ταξιανθίας και η ενίσχυση του βοστρύχου ήταν από 

τις πρώτες εφαρµογές του GA3 µε άριστα αποτελέσµατα. Η επίδραση 

διαφέρει από ποικιλία σε ποικιλία και είναι µεγαλύτερη όσο πιο νωρίς γίνει 

πριν την άνθιση (3-4 εβδοµάδες) ή όταν η ταξιανθία έχει 7-10cm µήκος. 

Έχουν γίνει πολλά πειράµατα όµως µια γενική εικόνα που επικρατεί είναι 

ότι οι ποδίσκοι κοντά στην ράχη ανταποκρίνονται καλύτερα. Η επέµβαση 

αυτή στην επιµήκυνση της ταξιανθίας έχει έµµεσο αραίωµα του σταφυλιού, 

επιθυµητό για επιτραπέζια Σουλτανίνα ενώ έχουµε καλύτερα 

αποτελέσµατα στην φυτοπροστασία και την τελική παρουσία του 

σταφυλιού. 

  Αναφέρεται ακόµα από διάφορους επιστήµονες ότι οι προανθικές 

επεµβάσεις αυξάνουν το ποσοστό της καρπόδεσης (Combed), ευνοούν το 

σχηµατισµό καλύτερου αγωγού συστήµατος το οποίο είναι ικανό να 
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τροφοδοτήσει επαρκώς την ράγα σε περιόδους µε υψηλές απαιτήσεις 

(ρούµπος 1989), και περιορίζουν την εµφάνιση της φυσιολογικής 

ασθένειας ξήρανση της ράχης όπου ευνοείται από την χρήση του GA3  

(ρούµπος 1989). 

 

■  Μείωση της καρπόδεσης. 

  Εφαρµογή GA3 κατά την περίοδο της άνθισης και κυρίως όταν έχει 

ανοίξει το 20-30% και µε µια δεύτερη επέµβαση στο 70-80% των ανοικτών  

ανθέων έχουµε µείωση της καρπόδεσης.  

  Η επίδραση της Γιββερελλίνης την περίοδο της άνθισης δεν σταµατάει 

µόνο στην µείωση της καρπόδεσης αλλά και στο άµεσο αραίωµα του 

σταφυλιού, µε αποτέλεσµα καλύτερη εµφάνιση λόγο καλύτερης ανάπτυξης 

των ράγων εφόσον υπάρχει ελεύθερος χώρος ανάπτυξης τους, ενώ 

αποφεύγεται το σχίσιµο από την συµπίεση και η εµφάνισης της 

βοτρύτιδας. Εφαρµογή νωρίς στην άνθιση µετατρέπει την ράγα από 

στρογγυλή σε ελλειψοειδές αυξάνοντας το βάρος της. 

  Σηµειώνεται ότι εκτός της GA3 ανθόρροια µπορούν να προκαλέσουν 

και άλλοι παράγοντες όπως δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την άνθιση 

(βροχή, χαµηλές θερµοκρασίες µικρότερες των 13οC, Υψηλές 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 30οC). Επίσης αναφέρεται ότι και µόνο ο 

ψεκασµός µε νερό κατά την άνθιση περιορίζει την καρπόδεση. Οµοίως τα 

ίδια ισχύουν και για τα διάφορα προσκολητικά  τα οποία έχουν τοξική 

φύση. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι ανωµαλίες διατροφής (ανεπάρκεια 

υδατανθράκων στις ράγες από ελλιπή φωτοσύνθεση λόγο ψυχρού ή 
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υγρού καιρού, υπερβολική λίπανση ή αυστηρό κλάδεµα κ.α). Τέλος 

υψηλές συγκεντρώσεις  GA3 προκαλούν παθολογική ανθόρροια το οποίο 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εφαρµογή του. 

 

■  Αύξηση του µεγέθους των ράγων. 

  Τα αποτελέσµατα στην αύξηση του µεγέθους των ράγων µετά την 

επέµβαση GA3 την περίοδο της άνθισης είναι τόσο µεγαλύτερα όσο 

µεγαλύτερο είναι το ποσοστό πτώσης των πηλιδιων την περίοδο της 

εφαρµογής της. Όσο για την αλλαγή του σχήµατος της ράγας από 

στρογγυλό σε ελλειψοειδές είναι µια φυσιολογική αντίδραση της 

εφαρµογής GA3 την περίοδο νωρίς την άνοιξη. 

 Η άυξιση του µεγέθους των ράγων εξαρτάται από την ύπαρξη η όχι 

γιγγάρτων. Έτσι οι παρθενοκαρπικές ποικιλίες ανταποκρίνονται καλύτερα 

όταν η  εξωτερική επέµβαση GA3  γίνει κατά την πλήρη άνθιση, οι 

στενοσπερµοκαρπικές ποικιλίες αντιδρούν καλύτερα την περίοδο 

εκφυλισµού του εµβρύου, 10 ηµέρες µετά την άνθιση, µετά την καρπόδεση 

(τίναγµα) και όταν οι ράγες έχουν 3-4mm διάµετρο. 

  Πειράµατα δείχνουν ότι οι περιπτώσεις παραλλάσσονται στον βαθµό 

ανταπόκρισης µεταξύ των αγίγαρτων ποικιλιών π.χ η Σουλτανίνα 

ανταποκρίνεται καλύτερα από την perlete σε επεµβάσεις GA3 τόσο στην 

άνθιση όσο και στην καρπόδεση. 

  Αύξηση του µεγέθους της ράγας σε αγίγαρτες ποικιλίες επιτυνχάνεται 

ελάχιστα από την αύξηση της διαµέτρου της και σε µεγάλο βαθµό από την 

επιµήκυνση τους. Πιο έντονα αποτελέσµατα  έχουµε µε επεµβάσεις νωρίς 
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την άνοιξη. Οι µετέπειτα επεµβάσεις όταν οι ράγες αυξάνουν προσδίδουν 

σφαιρικό σχήµα λόγο το ότι οι κυταροδιαιρέσεις ολοκληρώνονται 14 

ηµέρες µετά την καρπόδεση (τίναγµα) µε αποτέλεσµα η µετέπειτα αύξηση 

της ράγας να οφείλεται σε τάνυση και όχι από τις κυταροδιερέσεις. 

Ειδικότερα οι επεµβάσεις  Γιββερελλινών που  εφαρµόζονται κατά και 

µετά την άνθιση ευνοούν την αύξηση του περικάρπιου των ράγων λόγο 

αύξησης του µεγέθους των κύτταρων και λιγότερο λόγο αύξησης των 

κυταροδιαιρέσεων, οι περισσότερες των οποίων γίνονται 5 -10 ηµέρες 

µετά την άνθιση. Η άυξιση των κυταροδιαιρέσεων που εντοπίζετε κυρίως 

στις περιοχές κάτω από τον στύλο των ράγων της Σουλτανίνας συνδέεται 

µε εφαρµογή GA3  κατά την άνθιση, µε αποτέλεσµα την επιµήκυνση των 

ραγών σε αντίθεση µε τις εφαρµογές κατά την καρπόδεση που δίνουν 

ελλειψοειδείς ράγες γιατί επιδρούν στην αύξηση του µεγέθους των 

κυττάρων. 

  Ο συνδυασµός GA3 και χαραγής εξασφαλίζει µεγαλύτερη άυξιση των 

ράγων όταν γίνει την περίοδο της καρπόδεσης, επειδή η χαραγή 

προσφέρει προσθετική επίδραση της εφαρµογής µε GA3.  

 

■  Πρόσφυση της ράγας στον ποδίσκο  

  Οι επεµβάσεις που γίνονται κυρίως κατά την άνθιση αυξάνουν το 

βάρος και το µήκος των ποδίσκων, εποµένως και την Πρόσφυση των 

ράγων σε αυτούς. Όταν όµως οι επεµβάσεις γίνονται µε υψηλές 

συγκεντρώσεις Γιββερελλινών µετά την άνθιση έχουµε εύκολη 

αποκόλληση των ράγων από τον ποδίσκο. 
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  Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον βαθµό αποράγισης είναι 

το φορτίο / πρεµνό και ο αριθµός των ράγων / σταφύλι, πιο συγκεκριµένα 

όσο πιο µικρό αριθµό ράγων έχουµε τόσο πιο πολλά περιθώρια έχουν οι 

ράγες να αναπτυχθούν και µικρότερο  ποσοστό αποράγισης. 

 

■  Πρωίµηση ή οψίµηση της παραγωγής  

  Όλες οι επιδράσεις των Γιββερελλινών στην ωρίµανση και 

συγκεκριµένα στην πρωίµηση και οψίµηση της παραγωγής είναι έµµεσες 

και οφείλονται στην δυναµικότητα του πρεµνού και στο φορτίο, όταν 

έχουµε ζωηρά πρεµνά ή µεγάλο φορτίο / πρεµνό η παραγωγή οψιµήζει. Οι 

Γιββερελλίνες δεν επιδρούν σε καµία περίπτωση στους παράγοντες 

πρωίµισης και οψίµισης, παρά µόνο στην άυξηση ή µείωση του φορτίου, 

έτσι όταν επεµβαίνουµε µετά την καρπόδεση έχουµε άυξηση φορτίου και 

συνεπώς οψίµιση ενώ όταν επέµβουµε κατά την άνθιση µε αραίωµα του 

φορτίου έχουµε  πρωίµιση της παραγωγής. 

 

■  Επίδραση στην φυσιολογική ασθένεια ξήρανση της ράχης  

  Ξήρανση της ράχης είναι µια φυσιολογική ασθένεια όπου εµφανίζεται 

σε πολλές αµπελουργικές περιοχές, κύριος κατά το στάδιο της ωρίµανσης 

του σταφυλιού, όπου έχουµε µεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Η 

εµφάνιση της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως την ποικιλία, το 

υποκείµενο, τις κλιµατικές συνθήκες, την λίπανση κ.τ.λ. 

  Η ασθένεια οφείλεται στην διαταραχή της µεταξύ σχέσης των 

στοιχείων  k-Ca-Mg. Όµως εντείνετε µε την υπερβολική δοσολογία της 
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Γιββερελλίνης κατά τις επεµβάσεις. Αντιµετώπιση σε µεγάλο βαθµό 

µπορούµε να έχουµε επεµβαίνοντας µε Γιββερελλίνες πριν την άνθιση 

όταν το µήκος των τσαµπιών είναι 4-5 cm και µε έναν δεύτερο στα 13-14 

cm, έτσι επυτινχάνουµε καλύτερο αγωγό σύστηµα και καλύτερη µεταφορά 

των θρεπτικών στοιχείων στις ράγες όταν αυτές το απαιτούν. 

 

2.1.6.  Γενικές παρατηρήσεις για την σωστή εφαρµογή GA3. 

 

  Κατά την εφαρµογή του Γιββερελλικού οξέος στην Σουλτανίνα, µε 

σκοπό την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σταφυλιών, 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκείµενου να πετύχουµε καλύτερα 

αποτελέσµατα, αλλά και να αποφύγουµε ζηµίες στα πρέµνα. 

 

Γενικά πρέπει να έχουµε υπόψη µας τα παρακάτω : 

  ▪ Οι Γιββερελλίνες συνδυάζονται µε τα περισσότερα από τα κοινώς 

χρησιµοποιούµενα φυτοφάρµακα του αµπελιού. ∆εν συνδυάζονται µε 

αλκαλικά σκευάσµατα, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η χρήση  αλκαλικού 

νερού κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος. 

  ▪ Απαραίτητη είναι η χρήση του προσκολητικού κατά τους ψεκασµούς 

πριν και κατά την άνθιση, ενώ προαιρετική είναι στους ψεκασµούς που 

γίνονται µετά το τέλος της άνθισης. Καλό είναι οι ουσίες αυτές να 

χρησιµοποιούνται στις συνιστώµενες δόσεις σε αντίθετη περίπτωση 

έχουµε αύξηση της απορροής του ψεκαστικού διαλύµατος. 
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  ▪ Οι ψεκασµοί µπορούν να γίνουν οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, 

προτιµότερο όµως είναι να γίνονται πρωί ή απογευµα, και οι θερµοκρασίες 

να κυµαίνονται από 15-32ο C. Θερµοκρασίες κάτω από 13Ο C δεν ευνοούν 

την δράση τους, αντίθετα θερµοκρασίες σχετικά  υψηλές κατά την 

επέµβαση στο στάδιο µετά την καρπόδεση εµφανίζονται συµπτώµατα 

όµοια µε εκείνα από προσβολή θριπών, και εµφάνιση µικροραγίας στο 

σταφύλι. Μάλιστα αναφέρεται από διάφορους επιστήµονες ότι βροχή σε 

διάστηµα (8-12) ώρες από τον ψεκασµό µειώνει την αποτελεσµατικότητα 

του (Nickel 1984). Αντίθετα άλλοι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι βροχή 2 

ώρες µετά τον ψεκασµό δεν επηρεάζει τη δράση του GA3.(Ρούµπος 1989). 

  ▪ Κατά την διάρκεια του ψεκασµού ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 

στην καλή διάβροχη ολόκληρου του σταφυλιού και όχι των βλαστών γιατί 

σε αντίθετη περίπτωση έχουµε έντονη επιµήκυνση των µεσογονατίων, 

κάνοντας τους βλαστούς πιο επιρρεπείς στα σπασίµατα. επίσης 

αποφεύγονται προβλήµατα σχετικά µε την διαφοροποίηση των οφθαλµών 

από την εφαρµογή του GA3. 

   ▪ Έχει αποδειχθεί ότι η εµβαπτίσει των ταξιανθιών έχει καλύτερα 

αποτελέσµατα απ’οτι ο ψεκασµός λόγο µεγαλύτερης απορρόφησης του 

GA3. 

    ▪ Το ψεκαστικό διάλυµα πρέπει να χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα της 

παρασκευής του, αντίθετα έχουµε ζηµίες όµοιες µε αυτές των 

ζιζανιοκτόνων, οµοίως τα ίδια έχουµε και όταν έχουµε υπολείµµατα στα 

λάστιχα από προηγούµενο ψεκασµό µε κάποιο άλλο φυτοφάρµακο. 
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     ▪  Για µείωση της αποράγισης και καλύτερη συγκράτηση της ράγας 

στον ποδίσκο, συνίσταται ένας ψεκασµός µε γαλαζόπετρα κατά το 

γυάλισµα, και ένας δεύτερος κατά τον µήνα Σεπτέµβριο. 

      ▪   Η εφαρµογή του GA3 θα πρέπει να γίνεται σε ζωηρά πρεµνά, στην 

αντίθετη περίπτωση η αύξηση της παραγωγής που παρατηρείται από την 

χρήση τους εξαντλεί τα πρεµνά και η ζηµία παρατηρείται τον επόµενο 

χρόνο. 

       ▪ Παράλληλα µε την εφαρµογή του GA3 πρέπει να γίνονται και 

προσθετές καλλιεργητικές φροντίδες όπως προσθετές λιπάνσεις, 

αρδεύσεις, δέσιµο κάποιων βλαστών στα σύρµατα κ.α, έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υψηλές απαιτήσεις των πρέµνων την περίοδο αυτή. 

        ▪ Ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα έχουµε όταν το αµπέλι είναι 

υποστυλωµένο και µε κανονική παραγωγή, σε αντίθετη περίπτωση 

κάνουµε αραίωµα φορτίου, ιδιαίτερα όταν γίνετε συνδυασµός 

Γιββερελλίνης  και  χαραγής. 

        ▪ Σοβαρές ζηµίες έχουµε όταν οι συγκεντρώσεις του Γιββερελλικού 

οξέος είναι πάνω από 500-600 ppm, όπως ξηράνσεις βλαστών και 

φύλλων ενώ σε ακραίες περιπτώσεις µπορεί να έχουµε και ολοκληρωτική 

ξήρανση των πρέµνων, επίσης έχουµε µειωµένη έκπτυξη οφθαλµών την 

επόµενη χρόνια και µείωση της καρποφορίας, Για τον λόγο αυτό ορισµένες 

χώρες όπως η Αυστραλία επιδιώκουν να µην ξεπερνούν την δόση των 

100 ppm. 

   Ορισµένα από τα ευρέως χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα µαζί µε τις 

συγκεντρώσεις τους  αναφέρονται παρακάτω. 
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Accel 20% TB, Berelex 5% SL, Bio-gibb 5% SL,  Progibb 10% SP, Vio-

Gibb 5% κ.α . 

    

2.2.  ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΕΣ  

 

2.2.1.  ∆ράση των κυτοκινίνων στα φυτά  

 

Οι κυτοκινίνες όπως και οι αυξίνες  είναι Φυτορρυθµιστικές ουσίες 

χρήσιµες στα φυτά.  Όµως υπάρχει ένας ανταγωνισµός στην µεταξύ τους 

σχέση.  Συγκεκριµένα στην επιµήκυνση του κολεόπτυλου της βρώµης και 

του επικοτύλιου του µπιζελιού, καθώς και στην δράση των αυξίνων στην 

επικράτηση του ακραίου οφθαλµού. Έτσι λοιπών τοπική εφαρµογή 

κυτοκινίνων σε πλευρικό οφθαλµό που βρίσκετε υπό επικράτηση του 

ακραίου, προκαλεί την έκπτυξη του. Ο ανταγωνισµός αυτός µεταξύ 

Αυξίνων – κυτοκινίνων επιφέρει και τα αποτελέσµατα του στα φυτά 

γνωστά σαν «σκούπες της µάγισσας» τα οποία οφείλονται στην είσοδο 

µικροοργανισµών στα φυτά οι οποίοι είναι κέντρα παραγωγής 

κυτοκινίνων. Η προσβολή αυτή των φυτών από µικροοργανισµούς που 

παράγουν κυτοκινίνες προκαλεί ανεξέλεγκτη βλάστηση πλευρικών 

οφθαλµών. 

  Οι κυτοκινίνες έχει αποδειχθεί ότι δρουν σαν παρεµποδιστές 

αντιγήρανσης των φύλλων των φυτών.  Με τον όρο γήρανση εννοούµε την 

προοδευτική, φυσιολογική διαδικασία που τερµατίζει την λειτουργία ενός 

οργάνου ή ενός οργανισµού µε τελικό αποτέλεσµα τον θάνατο του. 
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  Η γήρανση στα ετήσια φυτά είναι καθολική και εµφανής στο τέλος της 

βλαστικής περιόδου ενώ στα πολυετή φυτά είναι εµφανής µόνο στο 

υπέργειο τµήµα τους.  Γήρανση παρατηρείτε στους ώριµους καρπούς ενώ 

γήρανση και πτώση των φύλλων παρατηρείται σε πολλά ξυλώδη πολυετή 

φυτά. 

  Στα φύλλα παρατηρείται γήρανση και γίνεται εµφανής κατά την 

αλλαγή της χηµικής τους σύστασης   πιο συγκεκριµένα έχουµε µείωση στις 

πρωτεΐνες και τα νουκλεικά οξεα, κιτρίνισµα του φύλλου λόγο 

καταστροφής της χλωροφύλλης και µείωσης της φωτοσύνθεσης. Οι 

µεταβολίτες (σάκχαρα, αµινοξέα) µεταναστεύουν σε αλλά µέρη του φυτού. 

Σταδιακά έχουµε ολική αποδιοργάνωση του φύλλου από το φυτό. 

  Έχει αποδειχθεί ότι οι κυτοκινίνες δρουν σαν προϊόν αντιγήρανσης 

των φύλλων διατηρώντας την σύνθεση των πρωτεϊνών και των 

νουκλεικών οξέων, ενώ µε τοπική εφαρµογή στο φύλλο, το σηµείο της 

εφαρµογής παραµένει πράσινο. Στο σηµείο της εφαρµογής που διατηρείτε 

πράσινο δηµιουργείται ένας πόλος έλξης µεταβολιτών (σάκχαρα, 

αµινοξέα) από άλλες περιοχές του φύλλου το οποίο γίνεται πιο κίτρινο. 

 

2.2.2.  Αποτελέσµατα της δράσης των κυτοκινίνων στα φυτά  

 

  Η δράση των κυτοκινίνων σε συνδυασµό πάντα µε τις αυξίνες 

φαίνεται να επιδρούν σηµαντικά στην διαδικασία της µορφογένεσης.        

Έτσι λοιπών καλλιέργεια ιστών εντεριώνης του καπνού η σχέση  kitten: 

ΙΑΑ καθορίζει εάν ο καλλιεργούµενος ιστός γίνει µια αδιαφοροποίητη µάζα 
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κύτταρων η θα  διαφοροποιηθεί και θα αναπτύξει οφθαλµούς η ρίζες. Έτσι 

λοιπών µικρή αναλογία κυτοκινίνης προς αυξίνη προκαλεί διαφοροποίηση 

ριζικών καταβολών, ενώ µεγάλη συγκέντρωση κυτοκινίνης προκαλεί την 

διαφοροποίηση οµάδων κύτταρων προς κορυφαία µεριστώµατα. 

Ενδιάµεσες αναλογίες προκαλούν ανάπτυξη ενός αδιαφοροποίητου ιστού 

(κάλος) από τον οποίο προκύπτει ένα τέλειο φυτό µε βλαστούς και ρίζες.  

  Έχουµε ήδη αναφερθεί στην δράση των κυτοκινίνων στην γήρανση 

των φύλλων. Η γήρανση τους επιβραδύνεται από τις κυτοκινίνες µε την 

διατήρηση της σύνθεσης των πρωτεϊνών και των νουκλεικών οξέων, όταν 

σε ένα φύλλο εµβαπτίσουµε τον µίσχο η την βάση του ελάσµατος σε νερό 

έχουµε γρήγορη γήρανση του εάν βέβαια δεν σχηµατιστούν ρίζες. Στην 

περίπτωση αυτή έχουµε µείωση της τάξης του 50% των πρωτεϊνών και 

της χλωροφύλλης µέσα σε λίγες ηµέρες. Στην αντίθετη περίπτωση, 

φύλλου µε καταβολές ριζών η γήρανση καθυστερεί λόγω παραγωγής 

κυτοκινίνων από τις νέες ρίζες, οι οποίες µεταφέρονται στο φύλλο. 

  Επίσης υπάρχουν αναφορές σχετικά µε τον ρόλο των κυτοκινίνων 

στην εκδήλωση του φαινοµένου της επικράτησης του επάκριου οφθαλµού. 

Σαν επικράτηση του επάκριου οφθαλµού ορίζουµε την παρεµπόδιση της 

έκπτυξης των πλάγιων οφθαλµών που υπάρχουν. Ο βαθµός αυτής της 

παρέµβασης διαφέρει από φυτό σε φυτό. 

  Το φαινόµενο της επικράτησης του επάκριου οφθαλµού είναι 

αποτέλεσµα της ανταγωνιστικής δράσης των αυξίνων µε τις κυτοκινίνες. Η 

αυξίνη που παράγεται στην κορυφή ενός βλαστού καθώς µετακινείται 

προς την βάση του εµποδίζει την έκπτυξη των πλάγιων του ίδιου βλαστού. 
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Την δράση αυτή της αυξίνης ανταγωνίζεται η δράση των κυτοκινίνων που 

παράγονται στους ίδιους τους πλάγιους οφθαλµούς η µεταφέρεται σε 

αυτούς από τις ρίζες. Ενώ εφαρµογή εξωγενώς µε κυτοκινίνη προκαλεί 

έκπτυξη των πλάγιων που βρίσκονται υπό επικράτηση όµως η έκπτυξη  

δεν είναι ζωηρή και πλήρης διότι υστερεί σε σχέση µε την άυξηση µετά 

από κορφολόγηµα του βλαστού. Η στέρηση αυτή δεν παρατηρείται εάν 

µετά την εφαρµογή της κυτοκινίνης ακολουθήσει και εφαρµογή αυξίνης. 

  υπάρχουν τεκµηριωµένες αποδείξεις ότι τόσο οι κυτοκινίνες όσο και οι 

αυξίνες έχουν δράση στην διαφοροποίηση του αγωγού ιστού που συνδέει 

τους πλευρικούς οφθαλµούς µε τον βλαστό. Ενώ ατελής διαφοροποίηση 

των αγωγών ιστών σηµαίνει παρεµπόδιση της έκπτυξης των αντιστοιχών 

οφθαλµών. Η εφαρµογή αυξίνης παρεµποδίζει την διαφοροποίηση αυτή 

αντίθετα οι κυτοκινίνες την υποκινούν. 

 

2.2.3.  Χρήσεις των κυτοκινίνων στην γεωργική πράξη   

 

Μέχρι σήµερα πρακτικές εφαρµογές κυτοκινίνων στην γεωργία είναι 

περιορισµένες και προέρχονται µόνο από εφαρµογή εκχυλισµάτων από 

θαλάσσια φύκια τα οποία κατά ένα µεγάλο ποσοστό είναι πλούσια σε 

κυτοκινίνες, για την αύξηση της παραγωγής και την βελτίωση της 

ποιότητας σε φυτά πατάτας, τοµάτας, και ζαχαρότευτλων. Η 

αποτελεσµατικότητα των επεµβάσεων ποικίλει και εξαρτάτε από 

περιβαλλοντολογικούς παράγοντες αλλά και από το ίδιο το φυτό (είδος, 

ποικιλία, στάδιο ανάπτυξης κατά την εφαρµογή ). 
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  Οι συνθετικές κυτοκινίνες χρησιµοποιούνται σε ευρεία κλίµακα πάντα 

συνδυαζόµενες και µε άλλες φυτορρυθµιστικές ουσίες, κυρίως αυξίνες σε 

καλλιέργειες ιστών. Σε ολόκληρο τον κόσµο αλλά και στην χώρα µας 

µεγάλες µονάδες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού χρησιµοποιούν 

τις κυτοκινίνες στα διάφορα θρεπτικά υποστρώµατα των καλλιεργούµενων 

κύτταρων και ιστών in vitro. 

 

2.2.4.  Εκχυλίσµατα θαλάσσιων φυκιών   

 

  Τα εκχυλίσµατα θαλάσσιων φυκιών ανήκουν στην οµάδα των 

βιολογικών σκευασµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται στην χώρα µας σε 

πολλές καλλιέργειες και σε µεγάλη έκταση, σαν κύρια πηγή φυσικών 

φυτορρυθµιστικών ουσιών (κυτοκινίνων) και ιχνοστοιχείων. Η προέλευση 

τους είναι από εκχυλίσµατα βιοµηχανικής και βιοτεχνολογικής 

επεξεργασίας θαλάσσιων φυκιών των τάξεων Laminariaceae, Fycaceae, 

και Gigartinaceae και συγκεκριµένα φυκιών που ανήκουν στα γένη 

Dyrvillea,Ecklonia. Το φίκος Ascophllym nodosym έχει αποδειχθεί ότι 

περιέχει φυσικές κυτοκινίνες σε περιεκτικότητα 50mg/g ξηράς ουσίας, και 

άλλες φυτορρυθµιστικές ουσίες όπως ABA, IAA, και υδατάνθρακες σε 

µικρότερες ποσότητες όµως.  

  Ο κύριος σκοπός της εφαρµογής των εκχυλισµάτων θαλάσσιων 

φυκιών είναι η επίδραση τους στην αύξηση και βελτίωση της ποιότητας 

στα παραγόµενα φρούτα, λαχανικά, και ανθοκοµικά φυτά, καθώς και η 

παράταση του χρόνου συντήρησης τους µετασσυλεκτικά. Ενώ 
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προσδίδουν και µεγαλύτερη αντοχή στις εντοµολογικές και µυκητολογικές 

προσβολές.  

  Μετά από πολλές βιοδοκιµές και από διάφορους ερευνητές βρέθηκε 

ότι τα εκχυλίσµατα του Ascophllym nodosym προκαλεί αυξινικές, 

κυτοκινικές και Γιββερελινικές αντιδράσεις. 

  Σε ένα εµπορικό σκεύασµα εκχυλίσµατος του Dyrvillea potatorym 

ανιχνεύτηκαν οι παρακάτω κυτοκινίνες  t-zeatin, t-zeatin riboside, dihydro- 

παράγωγα της zeatin, isopentenyl adenine & isopentenyl adenosine. Η 

κυτοκινίνη που επικρατεί όµως είναι η zeatin. Στα νωπά φύκι του γένους 

Ascophyllym η περιεκτικότητα σε κυτοκινίνες κυµαίνεται από 0,1-10 mg/kg 

νωπού βάρους. 

 

■ Αποτελέσµατα της εφαρµογής εκχυλισµάτων θαλάσσιων φυκιών  

 

  Έχει αποδειχθεί ότι η επεξεργασία διάφορων ειδών σπορών µε 

εκχυλίσµατα θαλάσσιων φυκιών επιδράει θετικά στην αναπνευστική 

δραστηριότητα τους και βελτιώνει την βλαστικότητα τους. Η δράση αυτή 

δεν οφείλεται µόνο στις κυτοκινίνες αλλά και σε µικρές ποσότητες 

Γιββερελλίνης που υπάρχουν στα εκχυλίσµατα αυτά.  

  Αύξηση της παραγωγής, και βελτίωση της ποιότητας στα γεωργικά 

προϊόντα είναι ο κύριος λόγος της εφαρµογής των εκχυλισµάτων από 

θαλάσσια φύκια. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής εκχυλισµάτων είναι 

εντυπωσιακά σε πολλές περιπτώσεις και αυτό είναι αποτέλεσµα της 

ενίσχυσης του µεταβολισµού των φυτών ώστε να συνθέσουν σάκχαρα, 
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αµινοξέα, και πρωτεΐνες απαραίτητα συστατικά τα οποία θα 

µεταναστεύσουν στους καρπούς αυξάνοντας την παραγωγή. Η επιτυχία 

της ενίσχυσης του φυτού στο µεταβολισµό του επιτυνγχάνεται µε  

διαφυλλική τροφοδοσία του  ώστε να εµποδίσει την γήρανση του, και να 

ενισχύσει τον ρυθµό φωτοσύνθεσης, και την θρέψη του φυτού. Σηµαντικό 

είναι το γεγονός της δράσης των κυτοκινίνων και σε άλλες λειτουργίες 

όπως στην παραγωγή και άλλων φυτορρυθµιστικών ουσιών, και 

προστασία από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που επιφέρουν 

καταπόνηση στο φυτό (ψύχος, ξηρασία). 

  Στην καλλιέργεια της πατάτας η επίδραση των κυτοκινίνων στον 

σχηµατισµό κονδύλων είναι αποτελεσµατική, ενώ εµποδίζεται η 

επιµήκυνση των υπόγειων βλαστών, και υποκινούν την διαδικασία 

σχηµατισµού ανθοφόρων οφθαλµών σε πολλά φυτά, ενισχυµένες και από 

ουσίες οι οποίες έχουν Γιββερελλινική δράση. Μια ακόµα ιδιότητα είναι και 

η µετασυλλεκτική ζωή διαφόρων φρούτων και λαχανικών. 

 

■ Χρόνος και τρόπος εφαρµογής των εκχυλισµάτων θαλάσσιων 

φυκιών 

 

  Ο πιο συνηθισµένος τρόπος εφαρµογής των θαλάσσιων φυκιών είναι 

διάµεσου των φύλλων µε τα συνήθη ψεκαστικά µηχανήµατα. Μπορεί όµως 

να γίνει και εφαρµογή µε διάβροχη του εδάφους σε µικρότερη κλίµακα. 

  Τα αποτελέσµατα που αναµένονται από την εφαρµογή των 

σκευασµάτων αυτών δεν είναι πάντα τα αναµενόµενα. Αυτό οφείλεται είτε 

 29



στην µη σωστή εφαρµογή και στο σωστό στάδιο ανάπτυξης είτε τα φυτά 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τα αποτελέσµατα δεν είναι ορατά στον 

αναµενόµενο βαθµό. Ενώ πιο αποτελεσµατική είναι η δράση τους σε φυτά 

που έχουν καταπονηθεί η δεν αναπτύσσονται ικανοποιητικά.  

  Όσον αφορά το κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης για την εφαρµογή 

εκχυλισµάτων θαλάσσιων φυκιών είναι διαφορετική για κάθε καλλιέργεια 

και αναφέρεται παρακάτω. 

  •   Για φυτά τα οποία η καλλιέργεια τους αποσκοπεί στην παραγωγή 

καρπών όπως τα καρποφόρα δέντρα, η τοµάτα, η πιπεριά κ.α. Το 

κατάλληλο στάδιο εφαρµογής είναι κατά την άνθιση έτσι ώστε η ανάπτυξη 

του καρπού να µην βρει το φυτό εξαντληµένο αλλά ενισχυµένο µε 

αποθέµατα πρωτεϊνών, σακχάρων, συστατικών που συµβάλουν στην 

αύξηση της παραγωγής. 

  •   Για την πατάτα το κατάλληλο στάδιο είναι κατά την έναρξη της 

κονδυλοποίησης. Ενώ για τα λαχανικά κατά την διάρκεια ανάπτυξης των 

φυτών (2-3 εφαρµογές) ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται σε περιόδους 

καταπόνησης των φυτών από ψύχος, ξηρασία κ.α. 

 

■  Εµπορικά σκευάσµατα 

 

Στην χώρα µας κυκλοφορούν διάφορα σκευάσµατα (flash,            

Nitrozyme, κ.α). Στο πείραµα χρησιµοποιήθηκε το flash. 

  Το flash είναι ένα φυσικό οργανικό προϊών που περιέχει ελευθέρα 

αµινοξέα, τροποποιηµένα αµινοξέα (betaines), υδρολυµένες πρωτεΐνες, 
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βιταµίνες, ορµόνες (κυτοκινίνες, ABA, IAA) και ιχνοστοιχεία. Που  

προέρχεται από εν ψυχρό  κατεργασία του φυκιού (Norwegian Ascophlym 

Nodosym), και συστήνεται για τις εξής καλλιέργειες :  

► ΑΜΠΕΛΙ 

► ΕΛΙΑ 

► ∆ΕΝ∆ΡΑ 

► ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  

►  ΠΑΤΑΤΑ  

Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές :                                                                                          

▫  Βοηθάει την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά 

▫   Αυξάνει τα επίπεδα χλωροφύλλης στα φυτά  

▫  Ενισχύει την ανάπτυξη δυνατού ριζικού συστήµατος και ολόκληρου του 

φυτού  

▫  Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ποιότητος (οργανοληπτικές ιδιότητες, 

χρωµατισµό, µέγεθος). 

▫   Ευνοεί την ανθοφορία και καρποφορία  

▫   Ενισχύει την αντοχή των φυτών σε καταστάσεις stress  

▫ Ενεργοποιεί και υποβοηθάει την χρήση των υδατοδυαλιτων λιπασµάτων 

και γεωργικών φάρµακων  

▫ Αυξάνει τον χρόνο συντήρησης των καρπών και αντοχή στις µεταφορές  

▫   ∆ιεγείρει και προωθεί το φύτρωµα των σπορών  

▫   Βελτιώνει την δοµή του εδάφους    
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2.3. ΧΑΡΑΓΗ  

                                                                                                                                                 

 

  H χαραγή είναι µια καλλιεργητική  τεχνική  που εφαρµόζεται στο 

αµπέλι από αρχαιότατων χρόνων έως και σήµερα. Αυτό αποδεικνύεται και 

από αναφορές αρχαίων φιλόσοφων στα συνγράµµατα τους, όπως ο 

Θεόφραστος  ο οποίος αναφέρει την διαδικασία εκτέλεσης της χαραγής 

σε πρεµνά διαφόρων ποικιλιών.  

  Η πρώτη επιστηµονική εργασία που δηµοσιεύτηκε ανήκει στον γάλλο 

M. Lambry  (1817) ενώ στην Ελλάδα έγινε γνωστή η χρήση της στην 

Ζάκυνθο από τον Μανό Χαιρέτη  (1883) στην ποικιλία κορινθιακή. από 

εκεί διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ µετά από 

χρόνια άρχισε να διαδίδεται και σε άλλες αµπελοκοµίες περιοχές. 

  Σήµερα η χαραγή εφαρµόζεται από πολλούς αµπελοκαλιεργητές σαν 

µια προσθετή καλλιεργητική επέµβαση των Γιββερελλινών σε πολλές 

ποικιλίες εγγίγαρτες ή αγίγαρτες. Στις µεν αγίγαρτες η εφαρµογή 

προσφέρει αύξηση του ποσοστού της καρπόδεσης, και του όγκου των 

ράγων. Στις δεν εγγίγαρτες ποικιλίες αποσκοπεί στην πρωίµηση της 

παραγωγής και τον καλύτερο χρωµατισµό των ράγων στα ένχρωµα 

σταφύλια. Η διάφορα που υπάρχει µεταξύ των εγγίγαρτων και των 

αγίγαρτων ποικιλιών στην αντίδραση τους µετά από εφαρµογή της 

χαραγής για αύξηση του όγκου των ράγων, οφείλεται στο ότι οι αγίγαρτες 

ποικιλίες αντιδρούν πολύ καλύτερα λόγω της παρθενοκαρπικής τους 
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φύσης, και στην διάφορα που υπάρχει στις αυξητικές ουσίες που 

υπάρχουν στην ράγα. 

 

2.3.1.  Φυσιολογική δράση της χαραγής  

 

  Η εφαρµογή της χαραγής γίνεται σε κάποιο σηµείο του πρεµνού 

αποκόπτοντας τα αγγεία του ηθµού όχι όµως και τα αγγεία του ξύλου. 

Έτσι παρεµποδίζεται η κάθοδος των θρεπτικών στοιχείων προς τις ρίζες. 

Το νερό και τα ανόργανα στοιχεία κινούνται κανονικά προς τα πάνω, ώστε 

να έχουµε τροφοδοσία του φυτού στα φύλλα, ταξιανθίες, σταφύλια 

διάµεσου των αγγείων του ξύλου. Η επέµβαση αυτή ως κύριο σκοπό έχει 

την αύξηση των υδατανθράκων στο επάνω τµήµα πάνω από το σηµείο 

της χαραγής, µε αποτέλεσµα την καλύτερη θρεπτική κατάσταση του. 

  Μετά την επούλωση του τραύµατος η οποία διαρκεί 10-15 ηµέρες 

ανάλογα, εάν είναι απλή η διπλή χαραγή µπορεί να διαρκέσει και 3-4 

εβδοµάδες αν γίνει αφαίρεση δακτυλίου. Η κυκλοφορία από την βίβλο 

αποκαθιστάτε σταδιακά, όµως η πληγή εξακολουθεί να ασκεί για αρκετό 

διάστηµα περιοριστική δράση µε φθίνουσα πορεία στην κυκλοφορία του 

κατιόντος χυµού. 

 

2.3.2  Τεχνική εκτέλεσης χαραγής  

 

  Η επιτυχία της χαραγής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σηµείο 

της τοµής πάνω στο πρέµνο, και από την λεπτοµέρεια του χείριστη ώστε 
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να µείνουν ανέπαφα τα αγγεία του ξύλου και να µην έχουµε ξηράνσεις 

τµηµάτων στα πρέµνα προερχόµενες από χαραγή. Μπορεί να γίνει απλή ή 

διπλή χαραγή µε αφαίρεση η όχι της βίβλου και του φλοιού σε πάχος 2-

6mm. Αφαίρεση δακτυλίου εφαρµόζεται συνήθως στον κορµό και στους 

βραχίονες, ενώ απλή ή διπλή χαραγή κάνουµε στις αµολυτές και στους 

ετήσιους βλαστούς. 

  Το πάχος της χαραγής εξαρτάται από το όργανο που θα 

πραγµατοποιηθεί και την κατάσταση του πρεµνού την περίοδο της 

επέµβασης.  Σε περίπτωση εφαρµογής της πάνω στον κορµό το πάχος θα 

είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε το αν γινόταν σε κάποιο βραχίονα µε 

µικρότερη διατοµή. Συγκεκριµένα εφαρµογή πάνω σε αµολυτή το πάχος 

της είναι 2-3 mm. Ενώ σε µεγάλης ηλικίας πρεµνά τα οποία βρίσκονται σε 

άγονα εδάφη το πλάτος του δακτυλίου είναι µικρότερο, σε αντίθεση µε τα 

ζωηρά πρέµνα και φυτεµένα σε ποτιστικά και γόνιµα εδάφη.  

  Το όργανο πάνω στο οποίο θα γίνει η χαραγή καθορίζεται από την 

ποικιλία και τον τρόπο καρποφορίας, όµως εξαρτάται και από την 

σκληρότητα του οργάνου, το πάχος της χαραγής, και το κόστος 

πραγµατοποίησης της. Έτσι λοιπών ποικιλίες οι οποίες καρποφορούν 

µετά το 2-3 µάτι της αµολυτής επεµβαίνουµε στην βάση κάθε αµολυτής ή 

νέο βλαστό πριν το σταφύλι π.χ Σουλτανίνα, ενώ σε ποικιλίες που 

κλαδεύονται στα 2-3 µάτια και είναι όλα γόνιµα ή χαραγή γίνεται στον 

κορµό ώστε να επωφεληθούν τα πρέµνα τις ευεργετικές επιδράσεις της. 
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Στην τελευταία περίπτωση η χαραγή θα πρέπει να γίνει παρακάτω  

5cm τουλάχιστον από τις παλαιότερες πληγές που έγιναν µε την ίδια 

διαδικασία. 

  Οι πληγές επουλώνονται µε την βοήθεια του καµβίου το οποίο 

παράγει επουλωτικό ιστό και συνδέει το κενό από την αφαίρεση του 

δακτυλίου. Η διαδικασία και ο επουλωτικός ιστός είναι παρόµοια µε αυτά 

όταν κάνουµε εµβολιασµό, επούλωση της πληγής έχουµε σταδιακά, 

οµοίως και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας του κατιόντος χυµού µε τον 

σχηµατισµό ξύλου εσωτερικά και βίβλου εξωτερικά. 

  Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ταχύτητα επούλωσης της 

πληγής είναι η ποικιλία, ο χρόνος εκτέλεσης της, το πλάτος του δακτυλίου 

που αφαιρέθηκε, το σηµείο πραγµατοποίησης της, οι κλιµατολογικές 

συνθήκες και η ζωηρότητα του πρεµνού (τα αδύναµα καθυστερούν). 

  Ταχύτατη επούλωση της τοµής µετά από  χαραγή έχουµε όταν είναι 

ευνοϊκοί οι κλιµατικοί παράγοντες (ιδιαίτερα η υγρασία), και ο χρόνος 

εκτέλεσης της. Έτσι λοιπών όσο πιο ξηρό είναι το περιβάλλον τόσο 

καθυστερεί η επούλωση της πληγής, οµοίως και όταν γίνει εκτός των 

πλαισίων της άνθισης και καρπόδεσης όπου έχουµε Ταχύτατη επούλωση 

λόγω έντονης δραστηριότητας του καµβίου την εποχή αυτή.  

  Συνήθως το διάστηµα που απαιτείται είναι από 2-4 εβδοµάδες το 

αργότερο, αρά βέβαια όλα τα πράγµατα είναι φυσιολογικά και η 

ζωηρότητα του πρέµνου καλή . 

  Τα εργαλεία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι κοινά ή ειδικά 

µαχαιριά όπως (εµβολιαστήρια, σουγιάδες) και όταν επεµβαίνουµε στον 
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κορµό και βραχίονες του πρέµνου, ενώ όταν επεµβαίνουµε στον ετήσιο 

βλαστό η στο διετές ξύλο υπάρχουν στο εµπόριο ειδικά ψαλιδιά µε διπλή 

κύρτωση για γρήγορη εφαρµογή της χαραγής τα οποία έχουν την 

δυνατότητα και αποφλοίωσης συνχρώνος. 

 

2.3.3.  Χρόνος εκτέλεσης 

 

  Ο προσδιορισµός του χρόνου εκτέλεσης της χαραγής  εξαρτάται από 

τα αποτελέσµατα που θέλουµε να πάρουµε µε την εργασία αυτή και τον 

βαθµό επιτυχίας τους. Όταν η χαραγή γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε 

ευνοϊκές συνθήκες καρπόδεσης, τότε θα πρέπει να γίνει λίγο πριν την 

έναρξη της άνθισης. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η κορινθιακή 

σταφιδάµπελος η οποία παρουσιάζει προβλήµατα ανθόροιας την εποχή 

της άνθισης. Έτσι µε την χαραγή την περίοδο αυτή βελτιώνουµε την 

κατάσταση θρέψης των ανθέων, επιδρώντας στην αύξηση του ποσοστού 

της καρπόδεσης και σε µικρό ποσοστό στο µέγεθος των ράγων, µε τελικό 

αποτέλεσµα την αύξηση του συνολικού φορτίου των πρεµνων.  Η χαραγή 

επηρεάζει το φορτίο όσον αφορά την ποσότητα και την αύξηση του 

ποσοστού καρπόδεσης και αύξησης του όγκου και του βάρους των 

ράγων. Αυτές οι επιδράσεις εξαρτώνται από τον χρόνο εκτέλεσης της 

χαραγής. 

  Η επίδραση της χαραγής στην ποιότητα του φορτίου είναι θετική έχει 

όµως και τις αρνητικές της επιπτώσεις εφόσον αυξάνεται το ποσοστό της 
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καρπόδεσης και του φορτίου ώστε να επιδρά δυσµενώς στον σακχαρικό 

τίτλο και την πυκνότητα των σταφυλιών. 

  Στην περίπτωση που την εποχή της άνθισης επέµβουµε µε χαραγή 

σε εγγίγαρτες ποικιλίες εµφανίζονται στα σταφύλια µικρές άγγιγαρτες 

ράγες οι οποίες είναι ανεπιθύµητες όταν τα σταφύλια προορίζονται για 

επιτραπέζια, ενώ επιζητείται σε οινοποιήσιµες λόγω αύξησης του 

συνολικού φορτίου. 

  Όταν η βασική επιδίωξη µας είναι η αύξηση του µεγέθους της ράγας, 

ο χρόνος εκτέλεσης είναι αµέσως µετά την καρπόδεση, η οποία συµπίπτει 

µε την έντονη κυταροδιέρεση τους µε αποτέλεσµα την παράταση τους και 

αύξηση του τελικού µεγέθους έως και 40% σε άγγιγαρτες ποικιλίες όπως η 

Σουλτανίνα. Στις εγγίγαρτες φτάνει το 10% µόνο λόγω της αυξηµένης 

συµµετοχής των ενδογενών αυξητικών ουσιών την περίοδο αυτή. 

  Ένας ακόµα παράγοντας όπου επηρεάζεται µετά από χαραγή είναι η 

πρώιµηση της παραγωγής και η βελτίωση του χρώµατος στις ενχρωµες 

ποικιλίες, και κυρίως εγγίγαρτες. Στην περίπτωση αυτή η χαραγή γίνεται 

λίγο πριν την έναρξη της ωρίµανσης (γυάλισµα). Έτσι επιτυνχανουµε 

αύξηση των διαθέσιµων σακχάρων στα σταφύλια την περίοδο της 

ωρίµανσης, και παράλληλη βελτίωση του χρώµατος σε ποικιλίες όπως 

είναι το Cardinal. 

  Στην χώρα µας η χαραγή έχει µεγάλη απήχηση σε αγίγαρτες ποικιλίες 

όπως είναι η κορινθιακή και η Σουλτανίνα. Στην µαύρη κορινθιακή γίνεται 

απαραίτητα µε σκοπό την ικανοποιητική καρπόδεση, και αύξηση του 
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µεγέθους των ράγων. Γίνεται κυρίως στον κορµό του πρέµνου πάνω στην 

έναρξη της άνθισης.  

  Το πλάτος του φλοιού που αφαιρείται κυµαίνεται από 2-6mm και είναι 

ανάλογο της ζωηρότητας του πρεµνού. 

 

2.3.4.  Βιολογικές συνέπειες της χαραγής  

 

  Η χαραγή µπορεί να επιδράσει δυσµενώς την ευρωστία του πρέµνου 

την περίοδο από την έναρξη έως την ένωση της τοµής µε τον επουλωτικό 

ιστό λόγω διακοπής τροφοδοσίας µε κατιόντα χυµό στα σηµεία κάτω από 

την τοµή, επιδρώντας αρνητικά στην θρέψη του πρέµνου. 

  Πειραµατικά αποτελέσµατα εφαρµογής της χαραγής σε ποικιλίες 

Σουλτανίνας, Malaga, και Alphonse Lavalle, δεν έδειξαν δυσµενείς 

επιδράσεις της χαραγής στο πρέµνο. Από αναλύσεις κληµατίδων και 

ριζών διαπιστώθηκε ότι παρά την παρατηρούµενη κατά την περίοδο που 

παραµένει ανοικτό το τραύµα της χαραγής, κάµψη της περιεκτικότητας 

των γλυκιδιων των βλαστών και των ριζών, αργότερα κατά την χειµερία 

ανάπαυση η περιεκτικότητα σε γλυκιδιων σε βλαστούς και ρίζες 

επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα.  

  Τα αποτελέσµατα δικαιολογούνται µερικώς τουλάχιστον από την 

υπόθεση σύµφωνα µε την οποία η διακοπή της κίνησης του κατιόντος 

χυµού προς την ρίζα το οποίο είναι συνέπεια της χαραγής δεν είναι 

καθολική λόγω µερικής διακίνησης µέσω των αγγείων του ξύλου.  Ακόµα 

διαπιστώθηκε µείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φύλλων, 
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αυτό µπορεί να οφείλεται λόγο της απουσίας πόλου έλξης της περιόδου 

που είναι ανοικτή η πληγή της χαραγής και παρατηρείται αύξηση των 

γλυκιδίων στα φύλλα. Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η ελάττωση της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας οφείλεται σε συγκέντρωση των 

αυξητικών ρυθµιστών (κυτοκινίνες) στα φύλλα οι οποίοι επηρεάζουν τον 

µηχανισµό στοµατικής αντίδρασης. 

  Επιπλέον η χαραγή υποστηρίζεται ότι δρα αρνητικά στην ευρωστία 

του πρεµνού λόγω άυξισης του φορτίου. Προσοχή απαιτείται σε 

αµπελώνες µη αρδευόµενους που εφαρµόζεται η χαραγή. Ενώ τα πρέµνα 

που δέχονται κάθε χρόνο χαραγή θα πρέπει να µην έχουν υπερβολικό 

φορτίο. Περιορισµό του φορτίου επιτυνχάνουµε µε το χειµερινό κλάδεµα, 

και το αραίωµα φορτίου. 

  Με λίγα λόγια οι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθµό δυσµενής 

επίδρασης της χαραγής στην ευρωστία του πρεµνού είναι το φορτίο, το 

όργανο που εκτελείται η χαραγή, ο χρόνος που παραµένει ανοικτή η 

πληγή, η γονιµότητα και η υγρασία του εδάφους. 

 

2.3.5.  Εφαρµογή χαραγής στην Σουλτανίνα  

 

  Η εφαρµογή της χαραγής στην Σουλτανίνα έχει ως κύριο σκοπό την 

αύξηση του µεγέθους των ράγων. Για τον λόγο αυτό επεµβαίνουµε 

αµέσως µετά την καρπόδεση (τίναγµα), επιτυνχάνοντας µια αύξηση του 

µεγέθους της ράγας της τάξης του 40% (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1 : Πειραµατικό πρέµνο 

 Το κατάλληλο σηµείο ώστε να επέµβουµε µε την χαραγή, λαµβάνοντας 

υπόψη βέβαια και τον τρόπο καρποφορίας της ποικιλίας είναι πάνω στις 

αµολυτές κάτω από τον τελευταίο βλαστό µε σταφύλι. 

  Όταν η χαραγή γίνει στην αµολυτή γίνεται απλή και σπάνια διπλή 

λόγω της παράλληλης χρήσης του Γιββερελλικού οξέος. Τέλος όταν γίνει 

στον κορµό αφαιρείται δακτύλιος 2-4mm. 

  Στην Κρήτη η εφαρµογή της χαραγής είναι σπάνια, και πιο 

συνηθισµένη είναι η χρήση των φυτορρυθµιστικών ουσιών λόγο ευκολίας. 

Σε αντίθεση τώρα µε τους κορίνθιους οι οποίοι την χρησιµοποιούν ευρέως 

κάνοντας απλή, διπλή χαραγή χωρίς να αφαιρούν τον δακτύλιο, στην 
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βάση της αµολυτής, η κάτω από τον τελευταίο καρποφόρο βλαστό 

αµέσως µετά την καρπόδεση, πάντα σε συνδυασµό µε Γιββερελλίνες. 
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33..      ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΥΥΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ  GGAA33,,  

ΕΕΚΚΧΧΥΥΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΚΚΙΙΩΩΝΝ,,  ΟΟΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΓΓΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΟΟΥΥΛΛΤΤΑΑΝΝΙΙΝΝΑΑΣΣ..  ((VV..  VVIINNIIFFEERRAA  LL..))  

  

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Είναι γνωστή η ύπαρξη έντονου διεθνή ανταγωνισµού όσον αφορά 

την διάθεση των γεωργικών προϊόντων. Εποµένως είναι επιτακτική 

ανάγκη ο τοµέας  της γεωργικής παραγωγής να εναρµονιστεί µε τις 

απαιτήσεις του διεθνούς καταναλωτικού κοινού µε παράλληλη βελτίωση 

της ποιότητας και των µετασυλλεκτικών χειρισµών στα παραγόµενα 

προϊόντα. Όσον αφορά το επιτραπέζιο σταφύλι, οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών τα τελευταία χρόνια τείνουν όλο και περισσότερο σε 

αγίγαρτες και χοντρόραγες ποικιλίες. Μια ποικιλία που ανταποκρίνεται στις 

ποιοτικές απαιτήσεις της αγοράς είναι η Σουλτανίνα, αφού είναι αγίγαρτη 

ενώ όσο αφορά το µέγεθος της ράγας αυτό µπορεί να αυξηθεί µε 

εφαρµογή διαφόρων φυτορρυθµιστικών ουσιών όπως το Γιββερελλικό 

οξύ, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην βελτίωση της ποιότητας του 

σταφυλιού. 

  Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα παραγόµενα σταφύλια 

της Σουλτανίνας, ώστε να είναι υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά είναι 

τα παρακάτω : χαµηλότερο όριο σακχάρων το 16% (µε ανοχή 5%), ράγες 

κανονικού σχήµατος µε διάµετρο από 15-18 mm, και χρώµα 

πρασινοκίτρινο προς ανοικτό κίτρινο. Ο µίσχος θα πρέπει να είναι 
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πράσινος και φρέσκος. Το σταφύλι πρέπει να είναι αραιόραγο χωρίς 

µικρές ράγες (ανοχή 10%). Γυαλισµένες η κίτρινες ράγες δεν είναι 

αποδεκτές. Τέλος είναι επιθυµητό οι ποδίσκοι να είναι ισχυροί και οι ράγες 

να έχουν καλή πρόσφυση πάνω σ’αυτούς. Όταν έχουµε το αντίθετο 

φαινόµενο έχουµε και µεγάλο ποσοστό αποράγισης κατά τους διάφορους 

χειρισµούς  το οποίο δεν είναι επιθυµητό σε υψηλής ποιότητας σταφύλι. 

Με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά µπορούµε να επιτύχουµε υψηλές 

τιµές, στις διεθνείς αγορές. Όµως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που 

µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω διακύµανση των τιµών 

της Σουλτανίνας. Είναι ο χρόνος ωρίµανσης, γενικά επιδιώκουµε να 

έχουµε µια κατανοµή των παραγόµενων σταφυλιών  σε όσο γίνεται 

µεγαλύτερο διάστηµα ώστε να µην πέφτουν οι τιµές λόγο υπερπροσφοράς 

προϊόντος και να καλύπτουν όλη την εποχή ζήτησης. Η επίτευξη του 

στόχου αυτού µπορεί να γίνει είτε µε πρώιµηση είτε µε οψίµιση της 

παραγωγής. Ιδιαίτερα η όψιµη παραγωγή απολαµβάνει γενικά υψηλότερες 

τιµές.  

  Για την επίτευξη των παραπάνω είναι απαραίτητη η χρήση 

Γιββερελλινών και πρόσθετων καλλιεργητικών επεµβάσεων.  

  Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ‘’συνταγές’’ που εφαρµόζονται 

σε ορισµένα από τα σηµαντικότερα κέντρα καλλιέργειας της Σουλτανίνας 

ανά την υφήλιο :  

 ► Στην Καλιφόρνια (Wever, 1976) εφαρµόζονται δυο επεµβάσεις : 

2,5-20, ppm GA3, όταν έχει πέσει το 30-80% των πηλιδίων και 
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20-40, ppm GA3, κατά την καρπόδεση, συνήθως 10-14 ηµέρες µετά την 

πρώτη.  

 Σκοπός της πρώτης επέµβασης είναι το αραίωµα του σταφυλιού και η 

σχετική αύξηση του µεγέθους των ράγων. Υπολογίζεται ότι µειώνεται η 

καρπόδεση κατά 30-50%. Η δεύτερη επέµβαση αποβλέπει κυρίως στην 

µεγένθυση των ράγων. Η επέµβαση αυτή µπορεί να συνδυαστεί µε 

χαραγή για ακόµα µεγαλύτερες ράγες, οµοιόµορφου µεγέθους και µε 

καλύτερη πρόσφυση στον ποδίσκο. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι 

αµπελουργοί της Καλιφόρνιας φαίνεται ότι εφαρµόζουν τρεις έως πέντε 

επεµβάσεις και µάλιστα κατά τον Βλαχάκη (1994), όπως διαπίστωσε από 

τις επαφές του µε τον καθηγητή L.A.Lider, εφαρµόζουν : 

10 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 5% των πηλιδιων και  

30 ppm GA3, όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 4-6 mm και ακολουθούν δυο η 

τρεις επεµβάσεις µε µεγαλύτερη συγκέντρωση, εκτός αν γίνει χαραγή κατά 

την καρπόδεση, όποτε µειώνεται ο αριθµός των ψεκασµών. 

►  Στο Ισραήλ (Ben- Tal, 1990), εφαρµόζονται µέχρι και οκτώ επεµβάσεις 

(δυο κατά την διάρκεια της άνθισης και έξι µετά την καρπόδεση, κάθε 3-7 

ηµέρες) µε δόσεις που κυµαίνονται από 15-50 ppm GA3. Υπάρχουν όµως 

και περιπτώσεις που εφαρµόζονται και δυο επεµβάσεις κατά την άνθιση 

και µόνο δυο µετά την καρπόδεση και µάλιστα µέσα στην πρώτη 

εβδοµάδα που ακολουθεί µε αποτέλεσµα να έχουν πρωιµότερη ωρίµανση, 

αντισταθµίζοντας τυχών απώλεια λόγω µικρότερων ράγων και φορτίου. 

  ► Στην Χιλή (Bubals, 1987) εφαρµόζονται κατά κανόνα τέσσερις 

επεµβάσεις : 
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10 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 40% των πηλιδίων, 

10 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 80% των πηλιδιων, 

40 ppm GA3 ,όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 4-5mm και  

40 ppm GA3 ,µια εβδοµάδα αργότερα. 

►  Στην Νότιο Αφρική (Wolf et al, 1991) όπου παράγεται µε τη χρήση 

Γιββερελλινών υψηλής ποιότητας επιτραπέζια Σουλτανίνα, γνωστή µε το 

όνοµα Thompson Seedless, συνιστούνται πέντε επεµβάσεις µε GA3 : ∆υο, 

κατά την διάρκεια της άνθισης µε συγκέντρωση 10 ppm GA3 και τρεις µετά 

την καρπόδεση, στο διάστηµα που οι ράγες έχουν διάµετρο µεταξύ 4-8 

mm, µε συγκέντρωση 20 ppm GA3. 

 ► Στην Ελλάδα οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές όσον αφορά τις 

προτεινόµενες η εφαρµοζόµενες από τους παραγωγούς επεµβάσεις 

παρουσιάζουν µεγάλη παραλλακτικότητα. Για τα ελληνικά δεδοµένα στον 

Νοµό Κορίνθιας όπου παράγονται υψηλής ποιότητας επιτραπέζια 

σταφύλια, όσον αφορά τις επεµβάσεις που εφαρµόζουν οι παραγωγοί, οι 

απόψεις των διαφόρων ερευνητών  διίστανται.  

  Κατά τους Τσιτσέλα  και Κρουστάλη (1986), οι παραγωγοί της 

Κορίνθιας πραγµατοποιούν τις παρακάτω επεµβάσεις :  

20 ppm GA3,όταν η ταξιανθία έχει µήκος 6-8 cm  

20-30 ppm GA3,όταν έχει πέσει το 50-60% των πηλιδιων,                                                    

30-50 ppm GA3,όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 2-4 mm. 

   Ένας αριθµός παραγωγών πραγµατοποιεί δυο επεµβάσεις κατά την 

άνθιση 20-30 ppm ,όταν έχει πέσει το 25-30 % και 20-30 ppm, όταν έχει 

πέσει το 80% των πηλιδιων 2-3 ηµέρες µετά. Επίσης ένα ποσοστό 20 % 
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των παραγωγών κάνει χαραγή δυο ηµέρες πριν ή µετά την τελευταία 

εφαρµογή του GA3, κατά την καρπόδεση. Τέλος κάποιοι παραγωγοί 

χρησιµοποιούν και 4-CPA µετά την τελευταία εφαρµογή µε  GA3. 

   Κατά τον Φυσαράκης (1994) από επαφές µε παραγωγούς της 

Κορίνθιας είτε προσωπικές, είτε µέσο Κορίνθιων σπουδαστών, αναφέρεται 

ότι φαίνεται να υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ των παραγωγών, 

που σε γενικές γραµµές είναι. 

  Πριν την άνθιση γίνονται 1-2 επεµβάσεις µε συγκέντρωση που 

κυµαίνεται από 20-40 ppm GA3 (είναι τα λεγόµενα µακρέµατα), 

   Κατά την άνθιση γίνονται 2-3 επεµβάσεις µε συγκέντρωση, που 

κυµαίνονται από 20-40 ppm GA3, (είναι τα λεγόµενα αραιώµατα). Και   

   Κατά την καρπόδεση και µετά γίνονται 2-3 επεµβάσεις µε 

συγκέντρωση, που κυµαίνεται από 40-80 ppm GA3, σε συνδυασµό κατά 

περίπτωση από µερικούς παραγωγούς µε χαραγή ή 4-CPA (είναι τα 

λεγόµενα χοντρέµατα)  

   Στο Νοµό Ηρακλείου η διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης (1988 και 

1993) προτείνει για πρώιµα επιτραπέζια σταφύλια και σε αµπέλια µε 

κανονική παραγωγή 10-15 ppm GA3, όταν η ταξιανθία έχει µήκος 2-7 cm. 

Για όψιµα επιτραπέζια σταφύλια :  

10-15 ppm GA3, όταν η ταξιανθία έχει µήκος 2-7 cm, 

5 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 25 % των πηλιδιων, 

20 ppm GA3, όταν οι ράγες είναι σαν µικρά σκάγια και  

20 ppm GA3, µετά από 5-7 ηµέρες. 

 46



   Οι παραγωγοί του νόµου Ηρακλείου µε βάση µια ερευνά που έγινε 

από το εργαστήριο αµπελουργίας της Σ.ΤΕ.Γ  του  Α.Τ.Ε.Ι     Κρήτης  µε 

την βοήθεια κυρίως σπουδαστών και σε ένα δείγµα 25 προοδευτικών κατά 

κανόνα αµπελοκαλιεργητών, πραγµατοποιούν τις παρακάτω επεµβάσεις :  

   Πριν την άνθιση γίνονται 1-2 επεµβάσεις (το 56% πραγµατοποιεί µια 

και το 44% δυο) µε συγκέντρωση που κυµαίνεται από 20-40 ppm GA3, 

κατά την άνθιση µόνο το 20 % των παραγωγών πραγµατοποιεί µια 

επέµβαση µε συγκέντρωση που κυµαίνεται από 10-25 ppm GA3. 

  Μετά την καρπόδεση γίνονται 1-3 επεµβάσεις (το 36 % των 

παραγωγών πραγµατοποιεί µια επέµβαση το 56 % δυο και το 8 % τρεις), 

µε συγκέντρωση που κυµαίνεται από 20-50 ppm GA3. 

  Μεγαλύτερη διαφοροποίηση όσον αφορά τις εφαρµοζόµενες 

επεµβάσεις παρουσιάζετε στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Σε ένα δείγµα 

τεσσάρων παραγωγών συναντήσαµε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Ειδικότερα ο αριθµός των επεµβάσεων κυµαίνεται από τρεις έως έξι. 

  Τέλος ο Φυσαράκης (1998) αναφέρει ότι στις πρώιµες περιοχές της 

Κρήτης και ιδιαίτερα σε ελαφριά και µέσης σύστασης εδάφη, θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στον παράγοντα πρωιµότητα. Όσον αφορά τις 

Γιββερελλίνες είναι απαραίτητες τέσσερις επεµβάσεις, δυο κατά την 

άνθιση, µε συγκέντρωση  10-20 ppm GA3, και δυο αµέσως µετά την 

καρπόδεση, µε συγκέντρωση 20-30 ppm. Οι µεγάλες συγκεντρώσεις και οι 

καθυστερηµένες επεµβάσεις πρέπει να αποφεύγονται γιατί γενικά 

καθυστερούν την ωρίµανση. Ενδεικτικά προτείνεται το παρακάτω 

πρόγραµµα :  
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10 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 10-20 % των πηλιδιων  

10 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 70-80 % των πηλιδιων  

20 ppm GA3, όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 2-4 mm και  

20 ppm GA3, όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 5-7 mm. 

Όσον αφορά τον περιορισµό του φορτίου, εκτός από το πρωιµότερο 

και αυστηρότερο κλάδεµα καρποφορίας, θα πρέπει να γίνει και αραίωµα 

φορτίου. 

   Στις όψιµες περιοχές και εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα τρυγητού 

τον Αύγουστο και ιδιαίτερα σε περιοχές που το κλίµα επιτρέπει την 

διατήρηση των σταφυλιών στο πρεµνό υπό κάλυψη, θα πρέπει να 

επιδιώκεται οψίµιση της παραγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές εκτός από 

την εκλογή ζωηρού υποκείµενου και του υψηλότερου κορµού των 

πρεµνων, θα πρέπει να αυξηθεί το φορτίο και σε συνδυασµό µε την 

κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική να οψιµήζει η παραγωγή. Η αύξηση του 

φορτίου πρέπει να γίνει άµεσα µε το κλάδεµα καρποφορίας και Έµεσα µε 

την αυξηµένη χρήση των Γιββερελλινών, σε συνδυασµό µε ή χωρίς 

χαραγή. Όσον αφορά τις Γιββερελλίνες, είναι απαραίτητες τέσσερις έως έξι 

επεµβάσεις, καµία ή το πολλή µια προανθικά µε συγκέντρωση 10-20 ppm 

ανάλογα µε το αν γίνει χαραγή και µε το ύψος του φορτίου. Ενδεικτικά 

προτείνονται τα παρακάτω προγράµµατα ψεκασµών.  

20 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 10-20 % των πηλιδιων, 

20 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 70-80 5 των πηλιδιων, 

30 ppm GA3, όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 2-4 mm, 

30 ppm GA3, όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 5-6 mm και  
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30 ppm GA3, όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 7-8 mm. 

Σε περίπτωση που γίνει χαραγή µπορεί να γίνουν οι παρακάτω 

επεµβάσεις :  

15 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 10-20 % των πηλιδίων και  

15 ppm GA3, όταν έχει πέσει το 70-80 % των πηλιδίων. 

Χαραγή αµέσως µετά την καρπόδεση, όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 2 mm 

περίπου  

40 ppm GA3, όταν η διάµετρος των ράγων είναι 3-5 mm, 

40 ppm GA3, όταν η διάµετρος των ράγων είναι 6-8 mm. 

  Σε περίπτωση που γίνεται χαραγή, πρέπει να γίνει αµέσως µετά την 

καρπόδεση (µετά την φυσιολογική πτώση των ράγων), έτσι που να 

συµπίπτει η επίδραση της µε την γρήγορη κυταροδιέρεση που γίνεται στο 

περικάρπιο µεταξύ της πέµπτης και της δεκάτης µέρας µετά την άνθιση. 

   Από τα παραπάνω διαπιστώνεται η µεγάλη διαφοροποίηση που 

υπάρχει µεταξύ των προτεινοµένων και των εφαρµοζόµενων στην χώρα 

µας αλλά και διεθνώς  επεµβάσεων. Οι διάφορες εντοπίζονται κυρίως 

στην εφαρµογή ή όχι προανθικόυ ψεκασµού µε  GA3, στον αριθµό και τις 

συγκεντρώσεις των µετανθικών ψεκασµών αλλά και στην εκτέλεση η όχι 

της χαραγής.  Σηµειώνεται τέλος ότι από πολλούς παραγωγούς γίνεται 

προσθήκη στο ψεκαστικου διάλυµα, συνήθως των µετανθικών ψεκασµών 

µε GA3, διάφορων υδατοδιαλυτών  λιπασµάτων καθώς και τελευταία 

εκχυλισµάτων από θαλάσσια φύκια, η χρησιµοποίηση των οποίων 

συστήνεται σε υποκατάστασης του GA3 στα πλαίσια της βιολογικής 

καλλιέργειας. Σχετικά ο Shulman κ.α (1987) αναφέρει ότι η προσθήκη 
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φωσφορικής ούριας στο ψεκαστικου διάλυµα µε GA3, στους ψεκασµούς 

µετά την καρποδεση αυξάνει την επίδραση της Γιββερελλίνης ή καθυστερεί 

την ωρίµανση. Απαιτείται όµως προσοχή γιατί υπάρχει κίνδυνος 

εγκαυµάτων στις υψηλές θερµοκρασίες. Για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε 

σκόπιµο να µελετήσουµε την επίδραση του χρόνου εφαρµογής του 

Γιββερελλικού οξέος, της χαραγής και προσθήκη ούριας ή εκχυλίσµατα 

από θαλάσσια φύκια στο ψεκαστικό διάλυµα µαζί µε τις Γιββερελλίνες µε 

κύριο στόχο την παραγωγή ανταγωνίσιµης ποιοτικά επιτραπέζιας 

Σουλτανίνας.  
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3.2.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
 

3.2.1. Εγκατάσταση και σχεδιασµός του πειράµατος  
 

  Η έναρξη του πειράµατος έγινε από τα µέσα του Φεβρουαρίου 

παράλληλα µε το κλάδεµα, και ολοκληρώθηκε τα τέλη Αυγούστου  2002. Ο 

αµπελώνας ήταν ποικιλίας Σουλτανίνα και ανήκε στον Αλεβιζάκη  

Εµµανουήλ, βρισκόταν στην περιοχή της πόµπιας, (τοποθεσία Αλιγαριάς) 

είχε προσανατολισµό Β-Ν, συνολική έκταση 1,3 στρέµµατα και 400 

περίπου πρεµνά (Εικόνα 2). Τα φυτά ήταν εγκατεστηµένα στο υποκείµενο 

41Β και φυτεµένα µε την ορθογώνιο διάταξη σε απόσταση µεταξύ τους 

πάνω στις γραµµές (1,8 m) και µεταξύ των γραµµών (2,7 m).  

 

 

 

Εικόνα 2 : Πειραµατικός  αµπελώνας 

   Η υποστύλωση είναι σε σχήµα v (διπλό Τ), µε σιδερένιους αλλά και 

τσιµεντένιους στύλους ένας προς έναν. Η απόσταση του πρώτου  Τ από 
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το έδαφος ήταν 70 cm και του δεύτερου από το πρώτο  50 cm ενώ το 

ύψος κορµού φτάνει τα 65 cm περίπου. 

  Τα πρεµνά ήταν ηλικίας 20 ετών και κλαδεύτηκαν µε µικτό κλάδεµα, 

αφήνοντας από 4-7 αµόλευτες  σε κάθε πρεµνό ανάλογα την ζωηρότητα 

του καθενός, και 8-12 µάτια σε κάθε αµολυτή, ενώ αφέθηκαν και 2-3 

κεφαλές αντικατάστασης των 2 µατιών. 

   Το πειραµατικό σχέδιο ήταν παραγοντικό 2 x 2 x 3 και µελετήθηκαν 

οι παρακάτω παράγοντες : 

  ►  Αριθµός µετανθικών εφαρµογών µε GA3, τρεις ή πέντε εφαρµογές µε 

40 ppm  GA3, οι ψεκασµοί άρχισαν µετά την καρπόδεση όταν οι ράγες 

είχαν διάµετρο 3-4 mm,και ολοκληρώθηκαν όταν οι ράγες είχαν διάµετρο 

8-9 mm.  

 ► ∆ιπλή Χαραγή (Ναι ή όχι) στην βάση κάθε αµολυτής µε απόσταση 2-3 

mm, αµέσως µετά το τίναγµα, και λίγο πριν το ξεκίνηµα των επεµβάσεων 

µε  Γιββερελλικό οξύ. 

 ► Προσθήκη ή όχι στο ψεκαστικό διάλυµα των µετανθικών µε GA3, 

ούριας ή εκχυλίσµατα φυκιών, ειδικότερα χρησιµοποιήθηκαν καθαρή ούρια 

σε δόση 150 gr/100 litra και εκχυλίσµατα θαλάσσιων φυκιών (εµπορικό 

σκεύασµα Flash σε δόση 200 ml /100 litra). 

► Σηµειώνεται ότι σε όλα τα πρεµνά του πειράµατος, έγιναν δυο 

ψεκασµοί µε 15 ppm GA3 µετά την άνθιση. Ο πρώτος όταν είχε πέσει το 

20% των πηλιδιων και ο δεύτερος στο 80% πτώσης πηλιδιων. 

  Ο σχεδιασµός του πειράµατος έγινε µε βάση το πειραµατικό σχέδιο 

των τυχαιοποιηµένων οµάδων. Εφαρµόστηκαν δώδεκα επεµβάσεις µε 

 52



τέσσερις επαναλήψεις, µε δυο πρεµνά σε κάθε πειραµατικό τεµάχιο. Ο 

αριθµός των πρέµνων που χρησιµοποιήθηκαν και στις τέσσερις 

επαναλήψεις είναι 96 µε 24 πρέµνα σε κάθε οµάδα. Σε όλα τα πρέµνα 

εφαρµόσθηκε η ίδια καλλιεργητική τεχνική. 

 

Πίνακας  1 :  Τυχαιοποίηση των επεµβάσεων                 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 
5+X 5+O+X 3+K+X 3+O+X

5 5+O 3 3+K+X
3+O 5 3+K 3+K

3+K+X 3 5+K 5+K
5+K+X 3+O+X 3+O 3+O

3+K 3+K+X 5+K+X 3
3 3+K 3+O+X 5+O+X

3+O+X 5+X 5 3+K
3+K 5+K+X 5+O 5+O
5+K 3+O 3+K 5+X

5+O+X 5+K 5+X 5+K+X
5+O 3+K 5+O+X 5

   

 Ειδικότερα  οι επεµβάσεις που έγιναν στα πρέµνα του πειράµατος 

ήταν όπου :  

• 3 : τρεις µετανθικόι ψεκασµοί µε 40 ppm GA3 

• 3+Κ : τρεις µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3, και χαραγή 

• 3+Ο : τρεις µετανθικοί ψεκασµοί 40 ppm GA3, µαζί µε ούρια 

• 3+Ο+Χ : τρεις µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3, ούρια, και χαραγή 

• 3+Κ : τρεις µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3, µαζί µε σκεύασµα από 

εκχυλίσµατα θαλάσσιων φυκιών. 

• 3+Κ+Χ : τρεις µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3, εκχυλίσµατα 

θαλάσσιων φυκιών, και χαραγή. 

• 5 : πέντε µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3. 

• 5+Χ : πέντε µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3, και χαραγή. 
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• 5+Ο : πέντε µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3, µαζί µε ούρια. 

• 5+Ο+Χ : πέντε µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3,ούρια, και χαραγή 

µαζί. 

• 5+Κ : πέντε µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3,µαζί µε εκχυλίσµατα 

θαλάσσιων φυκιών. 

• 5+Κ+Χ : πέντε µετανθικοί ψεκασµοί µε 40 ppm GA3, εκχυλίσµατα 

θαλάσσιων φυκιών, και χαραγή µαζί. 

  Για τις παραπάνω επεµβάσεις επισηµαίνονται τα εξής : 

▫ Το εµπορικό σκεύασµα που χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις επεµβάσεις 

ήταν το vio-gibb περιεκτικότητας 5% σε Γιββερελλικό οξύ. 

▫ Σε όλους τους ψεκασµούς µετά την άνθιση χρησιµοποιήθηκε ο 

διαβρέκτης Giffo µε δοσολογία 50 cm2 / 100 litra. 

▫ Όλοι οι ψεκασµοί πραγµατοποιήθηκαν απογευµατινές ώρες. 

▫ Ο πρώτος ψεκασµός της άνθισης έγινε στις 8/5/02 και όταν είχε πέσει το 

20-30% πηλιδίων. 

▫ Ο δεύτερος ψεκασµός της άνθισης έγινε στις 12/5/02 και όταν είχε πέσει 

το 80% των πηλιδίων. Παράλληλα έγινε και καταπολέµηση για το τζιτζικάκι 

µε το σκεύασµα pilaron 60% SL και δόση 150 gr/150 litra νερού. 

Η χαραγή πραγµατοποιήθηκε το πρωί της 16/5/02 (διπλή) στην βάση κάθε 

αµολυτής όταν οι ράγες είχαν διάµετρο 3-4 mm. 

▫ Ο πρώτος ψεκασµός µετά την καρπόδεση έγινε στις 16/5/02 όταν οι 

ράγες βρίσκονταν στα 3-4 mm. Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπήρξε µια 

ανοµοιοµορφία, ως προς το µέγεθος όµως το 70% βρισκόταν στο 
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προβλεπόµενο στάδιο, ένα 10% ήταν πιο προχωρηµένο από το κανονικό, 

και ένα 20% βρισκόταν ακόµα στην άνθιση. 

▫ Ο δεύτερος ψεκασµός µετά την καρπόδεση έγινε στις 19/5/02 όταν οι 

ράγες βρισκόταν κατά µέσο όρο στα 4-5 mm. Βέβαια υπήρχαν και οι 

αποκλείσεις σε ποσοστό γύρο στο 20%. 

▫ Ο τρίτος ψεκασµός µετά την καρπόδεση έγινε στις 22/5/02 και όταν οι 

ράγες βρισκόταν στα 6-6,5 mm, παρατηρώντας µια πιο οµοιόµορφη 

κατάσταση σε σχέση µε την προηγούµενη επέµβαση. 

▫ Ο τέταρτος ψεκασµός µετά την καρπόδεση έγινε στις 25/5/02 για τις 

επεµβάσεις που θα δεκτούν πέντε ψεκασµούς. Παρατηρήθηκε µια 

οµοιοµορφία και το µέσο µέγεθος της ράγας ήταν 7 mm. 

▫ Ο πέµπτος και τελευταίος ψεκασµός µετά την καρπόδεση  έγινε στις 

28/5/02, µε ένα µέγεθος ράγων 8-9 mm. 

Καλλιεργητικές εργασίες 
  Κατά την διαδικασία του πειράµατος εκτός από τους παραπάνω 

χειρισµούς εκτελέσθηκαν και οι ακόλουθες καλλιεργητικές εργασίες. 

►14/2/02   Κλάδεµα. 

►21/2/02   ∆έσιµο αµπελιού. 

►25/3/02   Φρεζάρισµα. 

►30/3/02  Λίπανση όταν οι βλαστοί βρισκόταν στα 10 cm µε Νιτρική 

Αµµωνία (34,5-0-0) 300 gr/ πρεµνό, ακολούθησε άρδευση για την 

πλήρης διάλυση του λιπάσµατος. 

►11/4/02 Προληπτικός ψεκασµός για περονόσπορο και φόµοψη µε το 

σκεύασµα mikal σε δόση 300 gr σκευ /100 kg νερού. 

►13/4/02   Μέτρηση των σταφυλιών / πρέµνο. 

►6/5/02     Άρδευση. 

►12/5/02   Ψεκασµός για την καταπολέµηση του τζιτζικιού µε το 

σκεύασµα pilaron 60% SL και δόση 100 gr / 100 litra νερού. 
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►15/5/02   Αφαίρεση των ταχυφιών έως το ύψος του πρώτου 

σταφυλιού, και των καµπαναριών, πέρασµα των βλαστών από τα 

σύρµατα.  

►16/5/02   κορφολόγηµα και άρδευση. 

►26/5/02   Ψεκασµός για ωίδιο και τζιτζικάκι µε τα σκευάσµατα 

Olympys (30 gr /100 kg νερού) και pilaron (100gr / 100 kg νερού) 

αντίστοιχα.  

►6/6/02    Άρδευση. 

►9/6/02    Ψεκασµός για την καταπολέµηση του ωιδίου και της 

ευδεµίδας, προσθήκη διαφυλικόυ λιπάσµατος  Folikur (300 gr / 100 kg 

νερού). 

13/6/02   Άρδευση. 

►15/6/02   Ξεφύλλισµα και αφαίρεση των ταχυφιών. 

►20/6/02   Ψεκασµός για την καταπολέµηση του ωιδίου και της 

ευδεµίδας. 

►29/6/02  Ψεκασµός για την καταπολέµηση του ωιδίου και της 

ευδεµίδας,   µε τα σκευάσµατα  Topas & Orthene αντίστοιχα.  

►6/7/02    Ψεκασµός για την καταπολέµηση της ευδεµίδας. Του ωιδίου, 

και της τεφράς σήψης µε τα σκευάσµατα Orthene, Topas, & Captan 

αντίστοιχος. 

►8/7/02    Άρδευση. 

►13/7/02   Ψεκασµός για την καταπολέµηση του ωιδίου, της ευδεµίδας, 

και της τεφράς σήψης µε τα σκευάσµατα Bayleton, Cascade, & Captan 

αντιστοίχως. 

►25/7/02   Αφαίρεση σάπιων ραγών από τα σταφύλια  

►27/7/02   Ψεκασµός για την καταπολέµηση του ωιδίου, της ευδεµίδας 

και της όξινης σήψης µε τα σκευάσµατα Bayleton, Laneit, & Benomyl 

αντίστοιχα.  

►3/8/02    Ψεκασµός για την καταπολέµηση του βοτρύτη και της 

ευδεµίδας µε τα σκευάσµατα syitce & agree αντίστοιχα. 
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3.2.2. Προσδιορισµοί και µετρήσεις  

 
   Η παρακολούθηση της πορείας ωρίµανσης έγινε µε σταδιακές 

µετρήσεις µετά από δειγµατοληψίες (Εικόνα 3) στα πειραµατικά τεµάχια 

 

 

 

 

Εικόνα 3 :  Σηµείο έναρξης δειγµατοληψιών 

του αµπελώνα, κατά τις ηµεροµηνίες 8/7,22/7,5/8,13/8, και 19/8/02. Τα 

δείγµατα µεταφέρονταν στο Εργαστήριο Αµπελουργίας όπου γινόταν 

προσδιορισµός της πορείας αύξησης της ράγας σε µήκος και πάχος 

καθώς και σε βάρος (Εικόνα 4). Παράλληλα γινόταν προσδιορισµός της 

περιεκτικότητας του γλέυκους σε σάκχαρα οξέα, και µέτρηση του PH. 

     Οι προσδιορισµοί που αφορούσαν τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά της ράγας και του σταφυλιού  πραγµατοποιήθηκαν την 

περίοδο από 15/8 – 30/8/02 στα Εργαστήρια Αµπελουργίας και 
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Τυποποίησης του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης. Οι δειγµατοληψίες γινόταν µε την λήψη 

ενός αντιπροσωπευτικού σταφυλιού από κάθε πειραµατικό τεµάχιο και 

οµάδα του πειράµατος. 

 

 

 

 

Εικόνα 4 :  Σηµείο λήξης των δειγµατοληψιών 

  Οι µετρήσεις και οι προσδιορισµοί που έγιναν στα αµπελογραφικά 

χαρακτηριστικά της ράγας  ήταν :  

▪ Μήκος ράγας (mm). 

▪ Πάχος ράγας (mm). 

Οι µετρήσεις, πάχος και µήκος ράγας έγιναν µε αναλογικό παχύµετρο 

και  δυνατότητα µέτρησης 0,001 cm, σε τυχαίο δείγµα 10 ράγων ανά 

χειρισµό και επανάληψη.  

▪ Βάρος ράγων (g). 
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 Υπολογίστηκε µε την χρήση ηλεκτρονικού ζυγού ακριβείας σε τυχαίο 

δείγµα 10 ράγων ανά χειρισµό και επανάληψη. 

▪ Μήκος ποδίσκου (mm). 

▪ Πλάτος ποδίσκου (mm). 

  Το µήκος και πάχος ποδίσκου υπολογίσθηκαν µε την χρήση 

αναλογικού παχύµετρου και δυνατότητα µέτρησης 0,001 cm, σε τυχαίο 

δείγµα 10 ραγών µε ποδίσκους, ανά χειρισµό και επανάληψη. 

▪ Βάρος αποµίσχωσης (g). 

  Το βάρος αποµίσχωσης µετρήθηκε µε τοποθέτηση του µίσχου των 

ράγων στο ειδικό άγκιστρο του δυναµόµετρου (CHATILLON) και µε 

δυνατό και απότοµο τράβηγµα της ράγας προς τα κάτω και παράλληλα µε 

τον άξονα του οργάνου, έως την τελική αποµίσχωση της. Οι µετρήσεις 

έγιναν όπως πάντα σε τυχαίο δείγµα 10 ραγών ανά χειρισµό και 

επανάληψη. 

▪ Βάρος σύνθλιψης (g). 

  Η µέτρηση έγινε µε τη χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού 

δυναµόµετρου Lutron FG 5000. Στο όργανο τοποθετήθηκε ένα χειροκίνητο 

σύστηµα το οποίο µετακινείτε προς τα εµπρός αλλά και πίσω. Η ράγες 

συµπιέζονται µεταξύ του µεταλλικού δίσκου του οργάνου και στην επίπεδη 

πλάκα παράλληλη µε τον δίσκο του δυναµόµετρου. Η δύναµη που 

χρειάζεται για να συµπιεστεί η ράγα κατά 1,6 mm καταγράφεται στο 

όργανο και χρησιµοποιείται σαν δείκτης σταθερότητας της ράγας. Οι 

µετρήσεις έγιναν σε τυχαίο δείγµα 10 ραγών ανά χειρισµό και επανάληψη. 
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  Οι προσδιορισµοί σχετικά µε την χηµική σύσταση και το χρώµα της 

ράγας ήταν :  

▪ Σάκχαρα (g/l). 

  Η µέτρηση των σακχάρων έγινε µε διαθλασίµετρο αυτόµατης 

διόρθωσης ως προς την θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Μετά την 

µέτρηση έγινε αναγωγή των αποτελεσµάτων σε g/l χυµού, 

πολλαπλασιάζοντας την ένδειξη του σακχαροδιαθλασίµετρου  (o Brix) επί 

10. 

▪ Οξέα (g/l). 

  Η συγκέντρωση των οξέων προσδιορίστηκε σε 10 ml χυµού από κάθε 

επέµβαση µε τιτλοδότηση  NaOH (N/10), χρησιµοποιώντας σαν δείκτη την 

φαινολοφθαλαιίνη. Μετά την τιτλοδότηση έγινε ανάγωγη των 

αποτελεσµάτων σε g τρυγικού οξέος ανά λίτρο χυµού, 

πολλαπλασιάζοντας τα ml που καταναλώθηκαν µε τον συντελεστή 0,75.  

▪ ∆είκτης ωρίµανσης  

  Ο δείκτης ωρίµανσης υπολογίστηκε από την συγκέντρωση των 

σακχάρων εκφρασµένη σε g/l, προς την συγκέντρωση των οξέων, 

εκφρασµένη σε g/l τρυγικού οξέος. 

▪ Χρώµα ραγών. 

  Η µέτρηση του χρώµατος γινόταν κάθε φορά στην ίδια περιοχή 

απέναντι από τον ποδίσκο, χρησιµοποιώντας το χρωµατόµετρο Minolta 

(model CR-300). Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε τυχαίο δείγµα 10 

ραγών ανά χειρισµό και επανάληψη και αφορούν τις τιµές των 

παραµέτρων a*, b* και L* που εκφράζουν αντίστοιχα την µεταβολή του 
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χρώµατος από πράσινο (-) προς κόκκινο, από κίτρινο (+) προς το µπλε (-) 

και την φωτεινότητα. Επίσης προσδιορίστηκε ο δείκτης hue από την σχέση 

tan –1 vd/a που εκφράζει την κοινή αντίληψη περί χρώµατος. 

 

  Οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα χαρακτηριστικά της 

σταφυλής ήταν :  

▪ Βάρος σταφυλιού (g)  

 Το βάρος του κάθε δείγµατος υπολογίστηκε µε την χρησιµοποίηση 

ηλεκτρονικού ζυγού ακριβείας. 

▪ Μήκος σταφυλιού (cm) 

▪ Πλάτος σταφυλιού (cm) 

▪ Βάρος βόστρυχου (g) 

  Μετά την αποράγιση του σταφυλιού το βάρος του κάθε δείγµατος 

υπολογίστηκε µε την χρήση ηλεκτρονικού ζυγού ακριβείας.  

▪ Μήκος βοστρύχου (cm) 

▪ Αριθµός ράγων αποράγισης (%)  

  Το σταφύλι συγκρατήθηκε από τον µίσχο του σε παλλόµενο βραχίονα 

µε δονητή Bransted model 49120 και δεκτικέ για 1 λεπτό κραδασµό µε 

ταχύτητα 500 rpm. Οι ράγες οι οποίες απόσπονταν κατά την διάρκεια της 

δόνησης µετρήθηκαν και τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε ποσοστό επί 

τις % του συνόλου των ράγων του σταφυλιού. 

▪ Μικρές ράγες (%)    
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Σε κάθε σταφύλι γινόταν καταµέτρηση των µικρών ράγων και το 

αποτέλεσµα εκφράζονταν σε ποσοστό επί % του συνόλου των ράγων 

ολόκληρου του σταφυλιού. 

▪ Σύνολο ράγων ανά σταφύλι  

 Κάθε σταφύλι αποραγίζοταν πλήρως και γινόταν καταµέτρηση του 

συνόλου των ραγών του. 

▪ Αριθµός ράγων 2ης  διακλάδωσης ανά cm  

  Υπολογίστηκε από την σχέση συνολικός αριθµός ράγων / µήκος 

διακλάδωσης cm. 

 

Σε κάθε πρέµνο υπολογίστηκαν επίσης τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

παραγωγής :  

▪ Αριθµός σταφυλιών  

▪ Βάρος παραγωγής  

▪ ∆υναµικό παραγωγής  

 Το δυναµικό παραγωγής υπολογίστηκε από την σχέση :  βάρος 

παραγωγής (kg) επί τα σάκχαρα εκφρασµένα σε (g/l).  

▪ Μέσο βάρος σταφυλής (g) 

 Υπολογίστηκε από την σχέση : βάρος παραγωγής (σε g) / αριθµό 

σταφυλιών ανά πρέµνο. 
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3.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

3.3.1. Επίδραση στα χαρακτηριστικά της παραγωγής  

 

 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2 η αύξηση του αριθµού των 

µετανθικών επεµβάσεων από 3 σε 5, η εκτέλεση της χαραγής,και η 

προσθήκη στο ψεκαστικό διάλυµα ούριας ή Flash δεν επηρέασε 

σηµαντικά τον αριθµό των σταφυλιών / πρέµνο πράγµα αναµενόµενο, 

όπως επίσης και το βάρος παραγωγής / πρέµνο. Μη σηµαντική ήταν και η 

επίδραση των χειρισµών µας στο µέσο βάρος της σταφυλής παρά την 

τάση αύξησης του, µε την αύξηση  του αριθµού των µετανθικών 

εφαρµογών µε GA3 και την χαραγή. Αντίθετα το µέσο βάρος της σταφυλής 

µειώθηκε σηµαντικά µε την προσθήκη ουρίας στο ψεκαστικό διάλυµα, 

πιθανώς γιατί αυξήθηκε η ζωηρότητα των πρέµνων. Τέλος οι επεµβάσεις 

µας δεν επηρέασαν σηµαντικά το δυναµικό παραγωγής παρά την τάση 

µείωσης του όταν αυξήθηκε ο αριθµός των µετανθικών εφαρµογών µε 

GA3, καθώς και όταν έγινε χαραγή,  προσθήκη ουρίας ή Flash στο 

ψεκαστικό διάλυµα. 

 

3.3.2. Επίδραση στα χαρακτηριστικά της σταφυλής  

 

   Η αύξηση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών από 3 σε 5 µε 40 

ppm GA3, η χαραγή, η προσθήκη ουρίας ή Flash στο ψεκαστικό διάλυµα 

των µετανθικών ψεκασµών µε GA3  δεν επηρέασε σηµαντικά το µήκος και 

το βάρος του βοστρύχου, καθώς και το µήκος της 2ης διακλάδωσης του  
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Πίνακας 2 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 

διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στα χαρακτηριστικά της 
παραγωγής. 

 
 
 

Επεµβάσεις 
Bάρος 

παραγωγής 
(kg) 

Αριθµός 
σταφυλιών/ 
πρέµνο 

Μέσο βάρος 
σταφυλής (kg) 

∆υναµικό 
παραγωγής (kg 
x %o σάκχαρα)

Αριθµός 
µετανθικών  

εφαρµογών µε GA3 
    

3 12,45 24,79 0,463 2368,6 
5 11,64 25,18 0,504 2118,6 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns 

Χαραγή     
- 12,3 25,02 0,474 2279,3 
+ 11,79 24,96 0,493 2207,9 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns 

Προσθήκη στο 
ψεκαστικό διάλυµα     

- 12,13 25,19 0,502 a 2345,1 
Ουρία 11,82 24,94 0,437 b 2072,5 
Flash 12,19 24,84 0,511 a 2313,1 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns * ns 

Αλληλεπιδράσεις     
1x2 ns ns ns ns 
1x3 ns ns * ns 
2x3 ns ns ns ns 

1x2x3 ns * ns ns 
 

Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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(Πίνακας 3). Μη σηµαντική ήταν η επίδραση τους και στον αριθµό των 

ράγων / σταφυλή, καθώς και στον αριθµό των ραγών / cm 2ης 

διακλάδωσης. Η µείωση αυτή είναι ιδιαιτέρας σηµασίας αφού θεωρείτε 

δείκτης πυκνότητας της σταφυλής αν και ο τελευταίος µειώθηκε µε την 

αύξηση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών και την χαραγή (Εικόνα 

5). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5 :  Πειραµατικό πρέµνο 

  Μη σηµαντική ήταν και η επίδραση των επεµβάσεων µας στο 

ποσοστό (%) των µικρών ράγων αν και υπήρχε µια τάση µείωσης τους 

µετά την εκτέλεση της χαραγής  καθώς και στο ποσοστό (%) αποράγισης 

των ραγών (Πίνακας 3).  
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3.3.3. Επίδραση στα χαρακτηριστικά της ράγας  

 

  Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4 η αύξηση του αριθµού των 

µετανθικών εφαρµογών από 3 σε 5 µε 40 ppm GA3, αύξησε σηµαντικά το 

µήκος και το πάχος της ράγας, το πάχος του ποδίσκου καθώς και το 

βάρος των 100 ράγων, αντίθετα δεν επηρέασε σηµαντικά το µήκος του 

ποδίσκου.  Σηµαντική ήταν και η αύξηση του βάρους που απαιτούνταν για 

την αποµίσχωση της ράγας σε αντίθεση µε αυτό που απαιτούνταν για την 

σύνθλιψη τους που η αύξηση του δεν ήταν στατιστικά σηµαντική, φαίνετε 

τελικά ότι στις συνθήκες του πειράµατος µας η αύξηση του βάρους που 

απαιτούνταν για την αποµίσχωση της ράγας µπορεί να συνεχιστεί µε την 

αύξηση του πάχους του ποδίσκου όχι όµως και µε το ποσοστό 

αποράγισης, αφού το τελευταίο αν και δεν επηρεάστηκε σηµαντικά 

αυξήθηκε. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην µείωση της ελαστικότητας 

(ευλυγισίας) του ποδίσκου. 

  Η εκτέλεση της χαραγής αύξησε σηµαντικά το µήκος της ράγας, και το 

βάρος των 100 ράγων ενώ δεν επηρέασε σηµαντικά τα υπόλοιπα 

αµπελογραφικά χαρακτηριστικά της ράγας που µελετήθηκαν παρά την 

τάση αύξησης του πάχους της. Η αύξηση του βάρους της ράγας µετά από 

την εκτέλεση της χαραγής στο στάδιο της καρπόδεσης αποδίδεται στην 

παρεµπόδιση της καθόδου του κατεργασµένου χυµού κάτω από την 

περιοχή των σταφυλιών την περίοδο της ταχείας αύξησης των ράγων 

εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερες συνθήκες θρέψης λόγω µεγαλύτερης 

συγκέντρωσης θρεπτικών ουσιών και ορµονών (Στάυρακας, 1999,Winkler  
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Πίνακας 3 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 

διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στα χαρακτηριστικά της 
σταφυλής. 

 

 
 

Επεµβάσεις 
Αριθµός 

ράγων 2ης 
διακλάδωσης 

Βάρος 
βόστρυχου

(g) 
 

Μήκος 
βόστρυχου

(cm) 
 
Μήκος 2ης 

διακλάδωσης 
(cm) 

Αριθµός 
ραγών 
ανά 

σταφυλή

Μικρές
ράγες 

(%) 

 Αποράγιση 
(%) 

Αριθµός 
ραγών ανά 

cm  2ης 
διακλάδωσης

Αριθµός 
µετανθικών 

εφαρµογών µε  
GA3 

        

3 22,87 18,63 23,5 11,36 174,25 9,62 20,75 2,03 
5 20,62 18,02 23,7 10,83 158 8,38 21,82 1,89 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns ns ns ns 

Χαραγή         

- 23,21 18,89 23,63 11,07 177,79 9,73 21,38 2,09 
+ 20,29 17,77 23,57 11,12 156,45 8,27 21,19 1,83 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns ns ns ns 

Προσθήκη στο 
ψεκαστικό 
διάλυµα 

        

- 24 17,38 23,3 11,48 162,06 8,94 18,43 2,01 
Ουρία 23,37 19,29 23,92 10,93 175,43 9,57 24,06 2,03 
Flash 17,87 18,31 23,57 10,87 163,87 8,49 21,37 1,83 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσεις         
1x2 ns ns ns ns ns ns ns ns 
1x3 ns ns ns ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns ns ns ns ns 

1x2x3 ns ns ns ns ns ns ns ns 
 
Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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Πίνακας 4 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 

διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στα αµπελογραφικά 
χαρακτηριστικά της ράγας. 

 

 
 

Επεµβάσεις 
Βάρος 

100 
ραγών 

(gr) 

Μήκος 
ράγας 
(cm) 

Πάxος 
ράγας 
(cm) 

Μήκος 
ποδίσκου 

(mm) 

Πάχος 
ποδίσκου 

(mm) 
Βάρος 

αποµίσχ.(kg)
Βάρος 

σύνθλιψ.(g)

Αριθµός µετανθ 
εφαρµογ GA3        

3 408,2 2,55 1,6 9,08 3,35 0,55 194,97 
5 478,02 2,68 1,69 9,3 3,78 0,7 214,79 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας *** *** *** ns ** *** ns 

Χαραγή        
- 430,04 2,56 1,63 9,21 3,59 0,62 199,09 
+ 456,19 2,66 1,65 9,17 3,55 0,63 210,67 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας * * ns ns ns ns ns 

Προσθήκη στο 
ψεκαστικό 
διάλυµα 

       

- 437,44 2,57 1,62 9 3,65 0,65 200,22 
Ουρία 441,25 2,6 1,64 9,16 3,5 0,6 203,16 
Flash 450,66 2,66 1,66 9,4 3,55 0,63 211,26 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσεις        
1x2 ns ns ns ns ns ns ** 
1x3 ns ns ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns ns ns ns 

1x2x3 ns ns ns ns * ns ns 
 
Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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et al ,1974). Μη σηµαντική ήταν  η επίδραση του Flash και της ούριας 

στα προαναφερθείσα  αµπελογραφικά χαρακτηριστικά, αν και υπήρχε 

τάση αύξησης του πάχους, µήκους, και βάρους της ράγας που ήταν πιο 

έντονη κατά την προσθήκη του Flash. 

 

3.3.4. Επίδραση στην πορεία ωρίµανσης των ραγών  

 

  Όπως φαίνεται από τους πίνακες 5, 6, και 7 η αύξηση του αριθµού 

των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 από 3 σε 5, επηρέασε σηµαντικά το 

µήκος, το πάχος, και το βάρος της ράγας. Ειδικότερα κατά τις 

δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο ωρίµανσης 

των ραγών η αύξηση του µήκους ήταν στατιστικά σηµαντική στις 

δειγµατοληψίες της 5ης  Αυγούστου και µετά (σχήµα 1), του πάχους στις 

δειγµατοληψίες της 19ης  Αυγούστου και µετά (σχήµα 2) και του βάρους 

της ράγας στις δειγµατοληψίες της 5ης Αυγούστου και µετά (σχήµα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 69



Πίνακας 5 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 
διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στην χηµική σύσταση, και το 

χρώµα των ραγών. 
 

 
 

Χηµική σύσταση Χρώµα 

Επεµβάσεις Σάκχαρα 
(g/l) 

Οξέα 
(g/l) PH ∆είκτης 

ωρίµανσης L* a* b* HUE Chro 

Αριθµός 
µετανθικών 

εφαρµογών µε 
GA3 

         

3 190,42 4,27 3,48 44,6 44,67 -6,26 18,21 -70,82 19,3 
5 182,42 4,19 3,56 43,54 42,86 -5,48 19,01 -73,88 19,85 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας * ns ns * * * ns * ns 

Χαραγή          
- 187,42 4,16 3,54 45,06 43,68 -5,53 18,15 -72,86 19,05 
+ 185,42 4,18 3,5 44,36 43,86 -6,2 19,06 -71,84 20,09 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Προσθήκη στο 
ψεκαστικό 
διάλυµα 

         

- 191,56 3,84 3,49 49,24 44,58 -5,67 19,3 -73,28 20,19 
Ουρία 185,31 3,98 3,58 48,37 43,09 -5,71 18,11 -72,63 19,03 
Flash 182,37 4,13 3,49 45,1 43,63 -6,22 18,42 -71,13 19,51 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσεις          
1x2 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
1x3 ns * * * ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

1x2x3 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
 
Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 
διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3στην περιεκτικότητα του γλέυκους 

σε σάκχαρα (οBrix). 
 

 
Ηµεροµηνία 

Επεµβάσεις 
8/7/2002 22/7/2002 5/8/2002 13/8/2002 19/8/2002 

Αριθµός 
µετανθικών 

εφαρµογών µε 
GA3 

     

3 10,03 14,76 16,61 18,34 18,84 
5 8,73 13,61 15,28 17,08 17,51 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας *** *** *** *** *** 

Χαραγή      
- 9,61 14,57 16,19 18,01 18,24 
+ 9,15 14 15,7 17,42 18,12 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns 

Προσθήκη στο 
ψεκαστικό 
διάλυµα 

     

- 9,29 13,99 15,76 17,62 18,14 
Ουρία 9,37 14,1 15,85 17,64 18,24 
Flash 9,49 14,47 16,23 17,88 18,15 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσεις      
1x2 ns ns ns ns ns 
1x3 ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns ns 

1x2x3 ns ns ns ns ns 
 

Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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Πίνακας 7 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 

διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στην οξύτητα του γλέυκους. 
 

 
 

Ηµεροµηνία 

Επεµβάσεις 
8/7/2002 22/7/2002 5/8/2002 13/8/2002 19/8/2002 

Αριθµός 
µετανθικών 

εφαρµογών µε 
GA3 

     

3 30,82 10,89 6,81 5,79 5,17 
5 34,08 11,41 6,92 5,73 4,99 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας * ns ns ns ns 

Χαραγή      
- 32 10,69 6,75 5,67 5,08 
+ 32,92 11,61 6,98 5,85 5,08 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns 

Προσθήκη στο 
ψεκαστικό 
διάλυµα 

     

- 33,06 11,47 6,72 5,81 4,98 
Ουρία 32,62 11,19 6,87 5,66 5,1 
Flash 31,69 10,79 7,01 5,81 5,16 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσεις      
1x2 ns ns ns ns ns 
1x3 ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns ns 

1x2x3 ns ns ns ns ns 
 

Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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Σχήµα 1 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε 

GA3 (3 ή 5) στην πορεία αύξησης  του µήκους της ράγας  της 

Σουλτανίνας κατά την περίοδο ωρίµανσης. 
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Σχήµα 2 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών 
µε GA3 (3 ή 5) στην πορεία αύξησης του πάχους της ράγας  της 

Σουλτανίνας κατά την περίοδο ωρίµανσης. 
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Σχήµα 3 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 

(3 ή 5) στην πορεία αύξησης  του βάρους 10 ραγών  της Σουλτανίνας 

κατά την περίοδο ωρίµανσης. 

 

 

  Η εκτέλεση της χαραγής αύξησε το µήκος και το βάρος της ράγας ενώ 

δεν επηρέασε το πάχος της (Πιν 5,6,7). Η αύξηση αυτή ήταν στατιστικά 

σηµαντική στις δειγµατοληψίες που έγιναν την 5η Αυγούστου και µετά 

(σχήµα 4,5 και 6). Αντίθετα η προσθήκη ουρίας ή Flash δεν επηρέασε 

σηµαντικά τις παραπάνω παραµέτρους κατά την διάρκεια ωρίµανσης των 

ραγών (Πιν 5,6,7). ∆ιαπιστώνεται εποµένως ότι οι αντιδράσεις τόσο της 

αύξησης του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 όσο και της 

χαραγής, στο µέγεθος της ράγας ήταν στατιστικά σηµαντικές µετά την 5η 

Αύγουστου και µετά. 
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Σχήµα 4 : Επίδραση της χαραγής  στην πορεία αύξησης του 
µήκους της ράγας της Σουλτανίνας κατά την περίοδο 

ωρίµανσης. 
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Σχήµα 5 : Επίδραση της χαραγής  στην πορεία αύξησης του 
πάχους της ράγας της Σουλτανίνας την περίοδο ωρίµανσης. 

 75



0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1/7 11/7 21/7 31/7 10/8 20/8 30/8

Ηµεροµηνίες

Β
άρ

ος
 1

0 
ρα

γώ
ν 

(g
r)

ΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΧΑΡΑΓΉ

 

Σχήµα 6 : Επίδραση της χαραγής  στην πορεία αύξησης του 
βάρους 10 ραγών της Σουλτανίνας την περίοδο ωρίµανσης. 

 

 

 

  Σηµαντική ήταν και η επίδραση της αύξησης του αριθµού των 

µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στην περιεκτικότητα του γλέυκους σε 

σάκχαρα κατά την ωρίµανση των ραγών (Πιν 6). Είναι δε χαρακτηριστικό 

ότι η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από σηµαντική µείωση της 

περιεκτικότητας του γλέυκους σε σάκχαρα από την πρώτη δειγµατοληψία 

που έγινε στις 8 Ιουλίου (σχήµα 7). Αντίθετα δεν επηρέασε σηµαντικά την 

περιεκτικότητα σε τρυγικό οξύ και το PH του γλέυκους µε εξαίρεση την 

πρώτη δειγµατοληψία που όπως προαναφέραµε έγινε στις 8 Ιουλίου 

(πίνακες 9 και 10, σχήµατα 8 και 9).   
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Σχήµα  7 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών 
εφαρµογών µε GA3 (3 ή 5) στην περιεκτικότητα του γλέυκους σε 

σάκχαρα (g/l) κατά την περίοδο ωρίµανσης. 
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Σχήµα  8 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών 
εφαρµογών µε GA3 (3 ή 5) στην περιεκτικότητα του γλέυκους σε 

Τρυγικό οξύ (g/l) κατά την περίοδο ωρίµανσης. 
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Σχήµα 9 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε 

GA3 (3 ή 5) στο  ph του γλέυκους κατά την περίοδο ωρίµανσης. 

Μη σηµαντική ήταν και η επίδραση της χαραγής, και η προσθήκη 

ουρίας η Flash στο ψεκαστικό διάλυµα στο PH του γλέυκους καθώς και 

στην περιεκτικότητα του σε σάκχαρα και οξέα, παρά την τάση µείωσης 

των σακχάρων και αύξηση των οξέων που παρατηρήθηκε στην 

περίπτωση που έγινε χαραγή (πίνακες 8,9,10, και σχήµατα 9,10,11) 
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Σχήµα 10 : Επίδραση της χαραγής ή όχι στην περιεκτικότητα 
του γλέυκους σε Τρυγικό οξύ (g/l) την περίοδο ωρίµανσης. 
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Πίνακας 8 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 
διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στο ph του γλέυκους κατά τις 

δειγµατοληψίες. 
 
 
 

Ηµεροµηνία 

Επεµβάσεις 
8/7/2002 22/7/2002 5/8/2002 13/8/2002 19/8/2002 

Αριθµός 
µετανθικών 

εφαρµογών µε  
GA3 

     

3 3,01 2,98 3,41 3,41 3,66 
5 2,97 2,91 3,41 3,42 3,68 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας * ns ns ns ns 

Χαραγή      
- 2,99 2,96 3,43 3,43 3,66 
+ 2,99 2,93 3,4 3,4 3,68 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns 

Προσθήκη στο 
ψεκαστικό 
διάλυµα 

     

- 2,96 2,89 3,39 3,38 3,67 
Ουρία 3 2,98 3,42 3,42 3,65 
Flash 3,01 2,97 3,43 3,44 3,68 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσεις      
1x2 ns ns * ns ns 
1x3 ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns ns 

1x2x3 ns ns ns ns ns 
 

Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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Πίνακας 9 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 
διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στην πορεία αύξησης της ράγας 

σε µήκος (cm). 
 
 

Ηµεροµηνία 

Επεµβάσεις 
8/7/2002 22/7/2002 5/8/2002 13/8/2002 19/8/2002 

Αριθµός 
µετανθικών 

εφαρµογών µε 
GA3 

     

3 2,18 2,4 2,57 25,58 2,63 
5 2,23 2,41 2,64 2,67 2,7 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ** * * 

Χαραγή      
- 2,18 2,37 2,55 2,59 2,61 
+ 2,23 2,44 2,63 2,65 2,72 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns * * ** 

Προσθήκη στο 
ψεκαστικό 
διάλυµα 

     

- 2,16 2,36 2,54 2,57 2,68 
Ουρία 2,24 2,43 2,62 2,62 2,63 
Flash 2,2 2,42 2,61 2,61 2,68 

Επίπεδο 
σηµαντικότητας ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσεις      
1x2 ns ns ns ns ns 
1x3 ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns ns 

1x2x3 ns ns ns ns ns 
 

Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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Πίνακας 10 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 
διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στο πάχος  ράγας της Σουλτανίνας 

(cm). 
 
 
 

Ηµεροµηνία 

Επεµβάσεις 
8/7/2002 22/7/2002 5/8/2002 13/8/2002 19/8/2002 

Αριθµός 
µετανθικών 
εφαρµογών 

µε GA3 
     

3 1,294 1,499 1,61 1,633 1,629 
5 1,277 1,525 1,644 1,669 1,671 

Επίπεδο 
σηµαντικότητα

ς 
ns ns ns ns * 

Χαραγή      
- 1,275 1,503 1,614 1,65 1,63 
+ 1,295 1,522 1,64 1,66 1,67 

Επίπεδο 
σηµαντικότητα

ς 
ns ns ns ns ns 

Προσθήκη 
στο 

ψεκαστικό 
διάλυµα 

     

- 1,254 1,481 1,601 1,619 1,635 
Ουρία 1,296 1,531 1,641 1,671 1,639 
Flash 1,306 1,526 1,639 1,664 1,678 

Επίπεδο 
σηµαντικότητα

ς 
ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσε
ις      

1x2 ns ns ns ns ns 
1x3 ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns ** 

1x2x3 ns ns ns ns ns 
 

Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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Σχήµα 11 : Επίδραση της χαραγής ή όχι στο ph του γλέυκους την 

περίοδο ωρίµανσης. 

3.3.5. Επίδραση στην χηµική σύσταση και χρώµα των ραγών  

 

  Όπως φαίνεται από τον πίνακα 11 η αύξηση του αριθµού των 

µετανθικών εφαρµογών µε GA3 από 3 σε 5 µείωσε σηµαντικά την 

περιεκτικότητα του γλέυκους σε σάκχαρα, τον δείκτη ωρίµανσης, καθώς 

και την τιµή της παραµέτρου  L*, του χρώµατος, αύξησε σηµαντικά την 

τιµή της παραµέτρου a*, και του δείκτη HUE,ενώ δεν επηρέασε σηµαντικά 

την περιεκτικότητα σε οξέα και το PH του γλέυκους, καθώς και την τιµή της 

παραµέτρου b* του συστήµατος χρωµατικών αξόνων, και τον δείκτη Chro. 

∆ιαπιστώνεται εποµένως ότι η αύξηση του αριθµού των µετανθικών 

εφαρµογών µε GA3 αφ’ ενός καθυστέρησε την ωρίµανση και αφ’ ετέρου 

εξασφάλισε ένα περισσότερο πράσινο χρωµατισµό των ραγών. Αντίθετα η 

χαραγή και η προσθήκη στο ψεκαστικό διάλυµα ουρίας η Flash δεν  
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Πίνακας 11 : Επίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 (3 ή 
5), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης ούριας (Ο) ή Flash (Κ) στο ψεκαστικό 
διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών µε GA3 στο βάρος των ραγών της 
Σουλτανίνας (g). 
 
 

Ηµεροµηνία 

Επεµβάσεις 
8/7/2002 22/7/2002 5/8/2002 13/8/2002 19/8/2002 

Αριθµός 
µετανθικών 
εφαρµογών 

µε GA3 
     

3 22,47 36,25 40,22 41,43 44,04 
5 22,42 35,78 42,46 43,67 46,27 

Επίπεδο 
σηµαντικότητα

ς 
ns ns * * * 

Χαραγή      
- 22,06 35,8 39,66 41,38 42,85 
+ 22,83 35,23 43,02 44,72 47,45 

Επίπεδο 
σηµαντικότητα

ς 
ns ns * * ** 

Προσθήκη 
στο 

ψεκαστικό 
διάλυµα 

     

- 20,66 30,06 39,11 41,03 44,49 
Ουρία 23,23 35,27 42,32 43,34 43,53 
Flash 23,45 39,21 42,6 43,27 47,43 

Επίπεδο 
σηµαντικότητα

ς 
ns ns ns ns ns 

Αλληλεπιδράσ
εις      

1x2 ns ns ns ns ns 
1x3 ns ns ns ns ns 
2x3 ns ns ns ns * 

1x2x3 ns ns ns ns ns 
 

Ns = όχι στατιστικά σηµαντικό *,**,***, =  στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, 1%, 1%0 
αντίστοιχα. 
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επηρέασε σηµαντικά τις παραπάνω παραµέτρους παρά την τάση µείωσης 

των σακχάρων που παρατηρήθηκε όταν έγινε χαραγή. 

 

3.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
Συνοψίζοντας και µε λίγα λόγια θα µπορούσαµε να πούµε ότι : 

1) Ο αριθµός των µετανθικών εφαρµογών (3 ή 5) µε 40 ppm GA3 την 

περίοδο της καρπόδεσης και µετά φαίνεται να βελτίωσε το µέγεθος 

και το τελικό βάρος της ράγας όχι όµως σε σηµαντικό βαθµό. Ενώ 

βελτίωσε το µήκος και το πάχος ποδίσκου, καθώς και το βάρος 

αποµίσχωσης ακόµα η αύξηση του αριθµού των µετανθικών 

εφαρµογών µε GA3 από 3 σε 5 επέδρασε στην µείωση των 

σακχάρων και στην οψίµηση της ωρίµανσης καθώς τα οξέα 

µειώνονταν µε πιο αργό ρυθµό.  

2) Η χαραγή επηρέασε σε µικρό βαθµό τους προαναφερθέντες 

παράγοντες όχι όµως στον επιθυµητό βαθµό όπως θα ήταν 

αναµενόµενο. Αύξησε την οξύτητα µειώνοντας τα σάκχαρα και 

καθυστερώντας την ωρίµανση σε επιθυµητό βαθµό.  

3) Η προσθήκη στο ψεκαστικου διάλυµα των µετανθικών ψεκασµών 

µαζί µε τις Γιββερελλίνες ουρία ή Flash δεν επέφερε σηµαντικά 

αποτελέσµατα απ’ τα αναµενόµενα, πέρα από µια µικρή αύξηση 

του τελικού βάρους της ράγας και µια µικρή καθυστέρηση των 

σακχάρων, επιφέροντας µικρή οψίµηση συνεργιστικά µε τους 

παραπάνω παράγοντες (χαραγή, αριθµού των µετανθικών 

επεµβάσεων από 3 σε 5)  
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ΠΙΝΑΚAΣ 1 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο βάρος της σταφυλής (g). 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 609,10 837,10 853,20 490,80 697,55 
3+Χ 620,30 438,60 547,00 762,60 592,13 
3+Ο 553,50 1006,00 868,00 517,20 736,18 
3+Κ 655,80 715,50 787,00 494,20 663,13 

3+Ο+Χ 739,70 585,70 510,40 729,50 641,33 
608,10 656,60 550,60 732,50 636,95 

5 559,40 479,30 826,20 473,20 584,53 
5+Χ 512,20 556,90 423,30 534,80 506,80 
5+Ο 810,10 794,00 764,30 455,30 705,93 
5+Κ 564,20 590,70 435,80 827,30 604,50 

5+Ο+Χ 519,60 588,70 498,20 786,30 598,20 
5+Κ+Χ 519,60 588,70 498,20 786,30 598,20 

3+Κ+Χ 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 2 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο βάρος του βόστρυχου (g).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 18,60 24,60 32,10 14,70 22,50 
3+Χ 20,50 15,00 14,90 17,20 16,90 
3+Ο 13,40 24,20 21,70 14,10 18,35 
3+Κ 17,60 21,30 17,20 19,60 18,93 

3+Ο+Χ 20,80 14,00 16,00 22,30 18,28 
3+Κ+Χ 18,90 21,60 15,70 20,80 19,25 

5 19,80 11,30 25,50 16,70 18,33 
5+Χ 16,00 13,00 10,60 17,30 14,23 
5+Ο 29,50 23,60 20,90 14,30 22,08 
5+Κ 14,00 14,60 14,40 19,30 15,58 

5+Ο+Χ 21,00 19,20 14,00 19,70 18,48 
5+Κ+Χ 16,80 22,50 17,00 21,70 19,50 

 
 
 
 
 
 

 89



ΠΙΝΑΚAΣ 3 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο βάρος 100 ραγών  (g).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 382,40 420,00 358,00 352,00 378,10 
3+Χ 379,00 374,00 416,00 418,00 396,75 
3+Ο 411,00 398,00 367,00 386,00 390,50 
3+Κ 359,00 480,00 404,00 326,00 392,25 

3+Ο+Χ 461,00 429,00 433,00 495,00 454,50 
3+Κ+Χ 447,00 463,00 443,00 396,00 437,25 

5 568,00 546,00 512,00 352,00 494,50 
5+Χ 457,00 594,00 443,00 428,00 480,50 
5+Ο 422,00 523,00 524,00 410,00 469,50 
5+Κ 396,00 519,00 399,00 507,00 455,25 

5+Ο+Χ 379,00 400,00 496,00 526,00 450,25 
5+Κ+Χ 444,00 743,00 706,00 479,00 593,00 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 4 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο βάρος της ράγας (g).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 3,82 4,20 3,58 3,52 3,78 
3+Χ 3,79 3,74 4,16 4,18 3,97 
3+Ο 4,11 3,98 3,67 3,86 3,91 
3+Κ 3,59 4,80 4,04 3,26 3,92 

3+Ο+Χ 4,61 4,29 4,33 4,95 4,55 
3+Κ+Χ 4,47 4,63 4,43 3,96 4,37 

5 5,68 5,46 5,12 3,52 4,95 
5+Χ 4,57 5,94 4,43 4,28 4,81 
5+Ο 4,22 5,23 5,24 4,10 4,70 
5+Κ 3,96 5,19 3,99 5,07 4,55 

5+Ο+Χ 3,79 4,00 4,96 5,26 4,50 
5+Κ+Χ 4,44 7,43 7,06 4,79 5,93 
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ΠΙΝΑΚAΣ 5 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο βάρος αποµίσχωσης της 
ράγας (kg).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 0,52 0,54 0,53 0,46 0,51 
3+Χ 0,54 0,48 0,63 0,53 0,55 
3+Ο 0,51 0,51 0,47 0,52 0,50 
3+Κ 0,51 0,65 0,50 0,43 0,52 

3+Ο+Χ 0,62 0,50 0,50 0,68 0,58 
3+Κ+Χ 0,49 0,64 0,58 0,47 0,55 

5 0,86 0,88 0,74 0,54 0,76 
5+Χ 0,,55 0,90 0,54 0,78 0,74 
5+Ο 0,78 0,75 0,66 0,63 0,71 
5+Κ 0,59 0,59 0,72 0,77 0,67 

5+Ο+Χ 0,49 0,53 0,66 0,79 0,62 
5+Κ+Χ 0,49 0,99 0,95 0,74 0,79 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 6 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο βάρος σύνθλιψης της ράγας 
(g).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 201,70 191,80 219,00 174,00 196,63 
3+Χ 172,90 186,60 249,00 270,10 219,65 
3+Ο 219,80 148,90 160,40 217,70 186,70 
3+Κ 169,20 131,80 126,40 130,70 139,53 

3+Ο+Χ 158,40 288,50 191,40 165,80 201,03 
3+Κ+Χ 197,30 326,20 224,20 158,50 226,55 

5 204,60 203,90 215,60 157,10 195,30 
5+Χ 152,30 186,50 193,40 225,10 189,33 
5+Ο 193,20 245,60 258,10 174,10 217,75 
5+Κ 223,40 265,80 223,20 323,20 258,90 

5+Ο+Χ 164,40 174,10 189,70 301,40 207,40 
5+Κ+Χ 305,40 244,00 157,90 173,00 220,08 
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ΠΙΝΑΚAΣ 7 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο βάρος παραγωγής ανά 
πρέµνο (kg).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 18,200 14,050 12,600 10,550 13,850 
3+Χ 16,500 11,850 10,600 16,850 13,950 
3+Ο 8,700 15,000 11,350 10,700 11,440 
3+Κ 11,250 14,350 14,350 13,100 13,260 

3+Ο+Χ 10,950 10,650 9,650 12,450 10,930 
3+Κ+Χ 10,750 12,300 8,950 13,200 11,300 

5 8,400 10,350 16,900 13,650 12,330 
5+Χ 12,000 13,350 7,200 9,100 10,410 
5+Ο 11,750 11,450 11,050 9,750 11,000 
5+Κ 13,400 10,250 9,650 14,400 11,930 

5+Ο+Χ 9,400 9,600 9,900 10,750 9,910 
5+Κ+Χ 14,950 15,300 12,950 13,850 14,260 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 8 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο µήκος του βόστρυχου (cm).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 23,50 23,00 21,50 22,60 22,65 
3+Χ 19,50 24,80 20,00 28,00 23,08 
3+Ο 21,00 24,70 27,50 20,50 23,43 
3+Κ 26,50 24,80 25,80 28,00 26,28 

3+Ο+Χ 22,00 19,50 24,60 23,50 22,40 
3+Κ+Χ 25,00 28,50 18,00 21,20 23,18 

5 25,00 23,50 24,00 25,00 24,38 
5+Χ 25,00 24,50 23,00 20,00 23,13 
5+Ο 23,00 21,50 25,00 23,00 23,13 
5+Κ 21,00 22,30 22,00 22,50 21,95 

5+Ο+Χ 23,00 31,00 25,00 28,00 26,75 
5+Κ+Χ 26,50 25,00 18,00 22,00 22,88 
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ΠΙΝΑΚAΣ 9 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο µήκος της 2ης διακλάδωσης 
κάθε σταφυλιού (cm).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 10,50 14,10 11,70 11,50 11,95 
3+Χ 9,50 8,50 11,50 12,70 10,55 
3+Ο 13,00 11,20 11,70 10,20 11,53 
3+Κ 9,70 13,20 11,10 12,70 11,68 

3+Ο+Χ 11,70 10,50 10,70 9,80 10,68 
3+Κ+Χ 10,50 14,90 11,00 10,70 11,78 

5 13,50 7,00 14,00 12,00 11,63 
5+Χ 15,50 11,70 11,50 8,50 11,80 
5+Ο 10,50 10,70 10,00 9,00 10,05 
5+Κ 10,50 8,50 8,00 11,50 9,63 

5+Ο+Χ 11,70 9,50 11,00 13,70 11,48 
5+Κ+Χ 11,50 14,50 7,00 8,70 10,43 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 10 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο µήκος της ράγας (mm).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 26,60 23,50 24,00 23,70 24,45 
3+Χ 25,00 25,00 24,80 25,70 25,13 
3+Ο 25,30 25,00 23,20 26,30 24,95 
3+Κ 24,80 26,70 25,90 24,00 25,35 

3+Ο+Χ 26,70 27,00 25,50 26,90 26,53 
3+Κ+Χ 26,60 25,90 25,80 25,20 25,88 

5 27,00 27,00 26,50 25,50 26,50 
5+Χ 25,50 27,40 25,50 27,10 26,38 
5+Ο 25,80 29,00 27,70 24,30 26,70 
5+Κ 25,00 26,80 26,70 27,80 26,58 

5+Ο+Χ 23,70 25,50 26,50 27,80 25,88 
5+Κ+Χ 28,50 30,00 29,80 26,50 28,70 
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ΠΙΝΑΚAΣ 11 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο µήκος του ποδίσκου των 
ραγών (mm).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ    ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 10,36 9,50 7,90 8,48 9,06 
3+Χ 10,66 8,28 8,35 7,85 8,79 
3+Ο 9,12 9,01 8,74 9,08 8,99 
3+Κ 9,17 9,94 9,90 10,08 9,77 

3+Ο+Χ 8,61 10,12 8,27 8,87 8,97 
3+Κ+Χ 9,40 10,17 7,86 8,56 9,00 

5 11,04 9,11 9,43 8,75 9,58 
5+Χ 9,21 7,85 9,18 8,20 8,61 
5+Ο 9,76 9,04 9,13 9,15 9,27 
5+Κ 8,01 10,18 8,44 8,09 8,68 

5+Ο+Χ 9,15 9,11 9,46 10,26 9,50 
5+Κ+Χ 9,09 9,83 10,25 11,58 10,19 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 12 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο πάχος του ποδίσκου των 
ραγών (mm).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 3,46 3,25 3,51 3,30 3,38 
3+Χ 3,59 3,25 3,47 3,16 3,37 
3+Ο 3,33 3,41 3,14 3,31 3,30 
3+Κ 2,86 3,85 3,25 3,67 3,41 

3+Ο+Χ 3,58 3,00 3,36 3,79 3,43 
3+Κ+Χ 3,46 3,45 2,91 3,15 3,24 

5 4,37 3,92 5,68 3,36 4,33 
5+Χ 3,30 3,71 3,22 3,94 3,54 
5+Ο 3,73 3,76 3,74 3,48 3,68 
5+Κ 3,17 3,36 3,55 3,67 3,44 

5+Ο+Χ 3,94 3,11 3,59 3,76 3,60 
5+Κ+Χ 3,12 4,55 4,58 4,14 4,10 
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ΠΙΝΑΚAΣ 13 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο πάχος της ράγας (mm).  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ    ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 15,20 16,30 15,60 15,20 15,58 
3+Χ 15,00 15,00 16,60 15,90 15,63 
3+Ο 16,00 16,10 16,00 15,30 15,85 
3+Κ 15,60 17,20 15,60 14,70 15,78 

3+Ο+Χ 16,00 15,70 16,10 16,90 16,18 
3+Κ+Χ 16,50 16,90 16,60 15,80 16,45 

5 18,50 18,20 17,50 14,50 17,18 
5+Χ 17,00 18,30 15,70 16,00 16,75 
5+Ο 16,10 17,10 17,30 16,40 16,73 
5+Κ 16,20 17,20 15,60 16,80 16,45 

5+Ο+Χ 15,50 15,60 16,00 16,80 15,98 
5+Κ+Χ 15,50 19,50 19,00 17,00 17,75 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 14 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στον αριθµό ραγών δεύτερης 
διακλάδωσης. 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ    ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 26,00 28,00 30,00 18,00 25,50 
3+Χ 30,00 17,00 17,00 37,00 25,25 
3+Ο 25,00 41,00 22,00 18,00 26,50 
3+Κ 11,00 27,00 29,00 18,00 21,25 

3+Ο+Χ 16,00 19,00 21,00 21,00 19,25 
3+Κ+Χ 15,00 21,00 19,00 23,00 19,50 

5 21,00 14,00 34,00 26,00 23,75 
5+Χ 25,00 23,00 18,00 20,00 21,50 
5+Ο 40,00 21,00 18,00 15,00 23,50 
5+Κ 22,00 8,00 17,00 28,00 18,75 

5+Ο+Χ 29,00 15,00 19,00 34,00 24,25 
5+Κ+Χ 18,00 14,00 5,00 11,00 12,00 
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ΠΙΝΑΚAΣ 15 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην επί τις εκατό αποράγιση 
των σταφυλιών µετά από δόνηση. 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 8,70 13,00 107,00 20,10 37,20 
3+Χ 28,40 6,70 32,80 12,00 19,98 
3+Ο 26,70 35,40 22,20 35,00 29,83 
3+Κ 14,40 17,60 33,60 19,10 21,18 

3+Ο+Χ 14,60 28,80 17,30 28,10 22,20 
3+Κ+Χ 11,90 16,60 21,00 44,20 23,43 

5 13,70 7,40 24,80 22,00 16,98 
5+Χ 25,10 13,73 26,00 29,80 23,66 
5+Ο 26,60 39,70 23,70 7,90 24,48 
5+Κ 30,60 30,10 16,10 14,10 22,73 

5+Ο+Χ 48,70 11,00 19,00 23,40 25,53 
5+Κ+Χ 27,10 3,80 14,70 32,20 19,45 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 16 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στον µέσο αριθµό σταφυλιών 
ανά πρέµνο. 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 23,50 22,50 25,00 25,00 24,00 
3+Χ 23,50 28,00 22,50 27,50 25,38 
3+Ο 23,00 25,00 22,00 28,00 24,50 
3+Κ 25,00 27,00 26,50 29,00 26,88 

3+Ο+Χ 22,50 28,00 21,00 26,50 24,50 
3+Κ+Χ 24,00 25,50 20,50 24,00 23,50 

5 20,50 28,50 29,50 29,00 26,88 
5+Χ 23,00 28,50 21,50 25,00 24,50 
5+Ο 26,00 23,50 23,00 25,50 24,50 
5+Κ 22,00 23,00 24,00 24,50 23,38 

5+Ο+Χ 27,50 24,50 28,00 25,00 26,25 
5+Κ+Χ 23,00 26,50 24,00 29,00 25,63 
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ΠΙΝΑΚAΣ 17 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής, και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (ο) η εκχυλίσµατα φυκιών (κ) στην επί τις εκατό εµφάνισης 
µικρών ραγών ανά σταφύλι. 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 6,00 12,60 15,00 9,70 10,83 
3+Χ 14,50 18,70 3,40 4,00 10,15 
3+Ο 6,10 10,40 12,90 14,90 11,08 
3+Κ 6,90 7,00 7,60 3,90 6,35 

3+Ο+Χ 11,70 5,30 12,50 4,10 8,40 
3+Κ+Χ 10,10 10,10 6,70 16,80 10,93 

5 4,80 9,30 6,20 7,70 7,00 
5+Χ 4,40 8,80 4,00 13,90 7,78 
5+Ο 16,80 4,80 0,00 7,10 7,18 
5+Κ 7,30 3,90 11,50 6,20 7,23 

5+Ο+Χ 15,20 19,70 6,30 5,40 11,65 
5+Κ+Χ 4,90 11,60 2,60 18,80 9,48 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 18 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στον συνολικό αριθµό ράγων 
ανά πρέµνο. 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ    ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 148,00 237,00 279,00 144,00 202,00 
3+Χ 179,00 149,00 146,00 200,00 168,50 
3+Ο 146,00 296,00 270,00 154,00 216,50 
3+Κ 187,00 170,00 223,00 178,00 189,50 

3+Ο+Χ 178,00 149,00 127,00 167,00 155,25 
3+Κ+Χ 168,00 168,00 133,00 226,00 173,50 

5 124,00 107,00 193,00 154,00 144,50 
5+Χ 135,00 124,00 123,00 151,00 133,25 
5+Ο 214,00 166,00 160,00 126,00 166,50 
5+Κ 150,00 126,00 130,00 177,00 145,75 

5+Ο+Χ 164,00 190,00 126,00 166,00 161,50 
5+Κ+Χ 162,00 129,00 115,00 180,00 146,50 
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ΠΙΝΑΚAΣ 19 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην περιεκτικότητα του 
γλέυκους σε σάκχαρα (g/l). 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 204,00 172,00 206,00 182,00 191,00 
3+Χ 207,00 193,00 179,00 182,00 190,25 
3+Ο 199,00 203,00 178,00 201,00 195,25 
3+Κ 172,00 167,00 182,00 197,00 179,50 

3+Ο+Χ 198,00 198,00 223,00 179,00 199,50 
3+Κ+Χ 173,00 167,00 210,00 198,00 187,00 

5 185,00 196,00 177,00 175,00 183,25 
5+Χ 177,00 161,00 202,00 167,00 176,25 
5+Ο 192,00 195,00 170,00 194,00 187,25 
5+Κ 167,00 183,00 175,00 178,00 175,75 

5+Ο+Χ 174,00 182,00 188,00 191,00 183,75 
5+Κ+Χ 218,00 185,00 186,00 160,00 187,25 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 20 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην περιεκτικότητα του 
γλέυκους σε οξέα (g/l). 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 4,42 4,95 4,27 3,67 4,33 
3+Χ 4,42 5,47 3,07 3,75 4,18 
3+Ο 3,90 4,95 4,35 4,42 4,41 
3+Κ 5,40 5,02 3,67 4,95 4,76 

3+Ο+Χ 4,12 3,07 3,15 3,67 3,50 
3+Κ+Χ 4,87 3,45 4,80 4,65 4,44 

5 4,12 3,37 3,22 3,45 3,54 
5+Χ 3,45 3,37 3,37 3,15 3,34 
5+Ο 4,50 4,57 3,52 4,50 4,27 
5+Κ 3,60 3,75 3,90 3,52 3,69 

5+Ο+Χ 3,90 4,12 3,82 3,07 3,73 
5+Κ+Χ 3,75 3,37 3,75 3,60 3,62 
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ΠΙΝΑΚAΣ 21 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στο ph του γλέυκους . 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 3,50 3,50 3,37 3,32 3,42 
3+Χ 3,35 3,40 3,50 3,37 3,41 
3+Ο 3,56 3,37 3,55 3,58 3,52 
3+Κ 3,56 3,14 3,62 3,49 3,45 

3+Ο+Χ 3,58 3,98 3,88 3,75 3,80 
3+Κ+Χ 3,42 3,67 2,58 3,56 3,31 

5 3,46 3,71 3,63 3,53 3,58 
5+Χ 3,64 3,49 3,39 3,67 3,55 
5+Ο 3,65 3,32 3,77 3,59 3,58 
5+Κ 3,76 3,60 3,71 3,70 3,69 

5+Ο+Χ 3,09 3,43 3,53 3,70 3,44 
5+Κ+Χ 3,84 3,45 3,42 3,39 3,53 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 22 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στον δείκτη ωρίµανσης . 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
Α Β Γ ∆ Μ.Ο 

3 46,10 34,70 48,20 49,50 44,63 
3+Χ 46,80 35,20 58,30 48,50 47,20 
3+Ο 51,00 41,00 40,90 45,40 44,58 
3+Κ 31,80 33,20 49,50 39,70 38,55 

3+Ο+Χ 48,00 64,40 70,70 48,70 57,95 
3+Κ+Χ 35,50 48,40 43,70 42,50 42,53 

5 44,90 58,10 54,90 50,70 52,15 
5+Χ 51,30 47,70 59,90 53,00 52,98 
5+Ο 42,60 42,60 48,20 43,10 44,13 
5+Κ 46,30 48,80 44,80 50,50 47,60 

5+Ο+Χ 44,60 44,10 49,20 62,20 50,03 
5+Κ+Χ 58,10 54,80 49,60 44,40 51,73 
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ΠΙΝΑΚAΣ 23 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην πορεία αύξησης του 
µήκους της ράγας (cm). 
 
Πίνακας  23.1  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 2,09 2,29 2,12 1,97 2,11 

3+Χ 2,34 2,07 2,00 2,17 2,14 
3+Ο 2,41 2,24 2,10 2,27 2,25 
3+Κ 2,35 2,23 2,02 2,00 2,15 

3+Ο+Χ 2,33 2,31 2,27 2,06 2,24 
3+Κ+Χ 2,26 2,30 2,07 2,11 2,18 

5 2,15 2,24 2,14 1,92 2,11 
5+Χ 2,33 2,47 2,25 2,07 2,25 
5+Ο 2,24 2,48 1,97 2,12 2,20 
5+Κ 2,27 2,17 2,16 2,27 2,21 

5+Ο+Χ 2,11 2,38 2,31 2,31 2,27 
5+Κ+Χ 2,24 2,39 2,36 2,08 2,26 

 
Πίνακας  23.2 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 22/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 2,30 2,28 2,42 2,20 2,30 

3+Χ 2,48 2,28 2,99 2,54 2,57 
3+Ο 2,55 2,36 2,30 2,35 2,39 
3+Κ 2,50 2,33 2,32 2,11 2,31 

3+Ο+Χ 2,57 2,53 2,43 2,37 2,47 
3+Κ+Χ 2,46 2,57 2,45 2,23 2,42 

5 2,48 2,51 2,26 2,17 2,35 
5+Χ 2,17 2,45 2,31 2,40 2,33 
5+Ο 2,42 2,50 2,38 2,36 2,41 
5+Κ 2,40 2,50 2,24 2,58 2,43 

5+Ο+Χ 2,30 2,42 2,49 2,49 2,42 
5+Κ+Χ 2,57 2,64 2,68 2,30 2,54 
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Πίνακας  23.3 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5/8/02  

ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
1 2 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  
3 4 Μ.Ο  

3 2,45 2,45 2,48 
3+Χ 2,70 2,30 2,47 2,59 2,51 
3+Ο 2,65 2,75 2,50 2,57 2,61 
3+Κ 2,51 2,68 2,53 2,33 2,51 

3+Ο+Χ 2,84 2,75 2,60 2,52 2,67 
3+Κ+Χ 2,63 2,70 2,64 2,58 2,63 

5 2,66 2,66 2,55 2,45 

2,50 2,55 

2,58 
5+Χ 2,61 2,61 2,55 2,47 2,56 
5+Ο 2,62 2,60 2,43 2,47 2,53 
5+Κ 2,66 2,58 2,40 2,61 2,56 

5+Ο+Χ 2,62 2,58 2,62 2,75 2,64 
2,78 2,78 2,90 2,56 2,75 5+Κ+Χ 

 
Πίνακας  23.4 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 13/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 2,52 2,49 2,68 2,49 2,54 
3+Χ 2,69 2,37 2,42 2,61 2,52 
3+Ο 2,72 2,78 2,51 2,99 2,75 
3+Κ 2,61 2,63 2,50 2,34 2,52 

3+Ο+Χ 2,83 2,74 2,62 2,51 2,67 
3+Κ+Χ 2,66 2,72 2,67 2,60 2,66 

5 2,68 2,67 2,58 2,47 2,60 
5+Χ 2,67 2,64 2,56 2,51 2,59 
5+Ο 2,63 2,65 2,50 2,58 2,59 
5+Κ 2,60 2,59 2,42 2,62 2,55 

5+Ο+Χ 2,67 2,59 2,66 2,80 2,68 
5+Κ+Χ 2,70 2,75 2,97 2,61 2,75 

 
Πίνακας  23.5 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 19/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 2,67 2,75 2,63 2,62 2,66 
3+Χ 2,71 2,61 2,43 2,90 2,66 
3+Ο 2,66 2,56 2,49 2,51 2,55 
3+Κ 2,65 2,53 2,47 2,49 2,53 

3+Ο+Χ 2,74 2,67 2,73 2,60 2,68 
3+Κ+Χ 2,76 2,98 2,44 2,63 2,70 

5 2,71 2,90 2,49 2,55 2,66 
5+Χ 2,76 2,90 2,60 2,72 2,74 
5+Ο 2,59 2,72 2,57 2,51 2,59 
5+Κ 2,58 2,71 2,53 2,80 2,65 

5+Ο+Χ 2,72 2,66 2,75 2,70 2,70 
5+Κ+Χ 2,87 2,86 2,92 2,75 2,85 
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ΠΙΝΑΚAΣ 24 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην πορεία αύξησης του 
πάχους της ράγας (cm). 
 
Πίνακας  24.1  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 1,13 1,34 1,32 1,30 1,27 

3+Χ 1,45 1,15 1,25 1,18 1,25 
3+Ο 1,35 1,43 1,12 1,24 1,28 
3+Κ 1,35 1,35 1,21 1,06 1,24 

3+Ο+Χ 1,33 1,37 1,43 1,28 1,35 
3+Κ+Χ 1,29 1,48 1,32 1,32 1,35 

5 1,20 1,41 1,29 1,11 1,25 
5+Χ 1,30 1,42 1,12 1,10 1,23 
5+Ο 1,34 1,37 1,31 1,21 1,30 
5+Κ 1,20 1,51 1,41 1,22 1,33 

5+Ο+Χ 1,13 1,32 1,23 1,28 1,24 
5+Κ+Χ 1,20 1,51 1,41 1,22 1,33 

 
Πίνακας  24.2  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 22/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 1,44 1,52 1,47 1,49 1,48 

3+Χ 1,52 1,36 1,41 1,47 1,44 
3+Ο 1,51 1,50 1,51 1,50 1,50 
3+Κ 1,50 1,52 1,48 1,38 1,47 

3+Ο+Χ 1,60 1,60 1,51 1,52 1,55 
3+Κ+Χ 1,47 1,63 1,62 1,46 1,54 

5 1,61 1,65 1,43 1,36 1,51 
5+Χ 1,46 1,59 1,40 1,51 1,49 
5+Ο 1,60 1,56 1,61 1,48 1,56 
5+Κ 1,47 1,51 1,42 1,55 1,48 

5+Ο+Χ 1,43 1,50 1,54 1,52 1,49 
5+Κ+Χ 1,51 1,70 1,73 1,46 1,60 
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Πίνακας  24.3  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5/8/02  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
1 2 3 4 Μ.Ο  

3 1,61 1,60 1,50 1,57 1,57 
3+Χ 1,70 1,41 1,61 1,54 1,56 
3+Ο 1,62 1,78 1,62 1,53 1,63 
3+Κ 1,56 1,60 1,51 1,55 1,55 

3+Ο+Χ 1,75 1,70 1,63 1,58 1,66 
3+Κ+Χ 1,64 1,68 1,65 1,70 1,66 

5 1,71 1,66 1,68 1,47 1,63 
5+Χ 1,74 1,71 1,52 1,59 1,64 
5+Ο 1,68 1,72 1,61 1,59 1,65 
5+Κ 1,66 1,71 1,60 1,59 1,64 

5+Ο+Χ 1,61 1,62 1,60 1,62 1,61 
5+Κ+Χ 1,71 1,71 1,83 1,63 1,72 

 
Πίνακας  24.4 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 13/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 1,62 1,61 1,62 1,59 1,61 
3+Χ 1,68 1,42 1,60 1,53 1,55 
3+Ο 1,59 1,75 1,67 1,62 1,65 
3+Κ 1,61 1,62 1,66 1,58 1,61 

3+Ο+Χ 1,74 1,68 1,61 1,68 1,67 
3+Κ+Χ 1,66 1,70 1,66 1,70 1,68 

5 1,73 1,72 1,68 1,50 1,65 
5+Χ 1,75 1,70 1,54 1,61 1,65 
5+Ο 1,69 1,75 1,62 1,61 1,66 
5+Κ 1,70 1,72 1,84 1,62 1,72 

5+Ο+Χ 1,66 1,75 1,68 1,64 1,68 
5+Κ+Χ 1,68 1,73 1,59 1,67 1,66 

 
Πίνακας  24.5 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 19/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 1,60 1,68 1,65 1,61 1,63 
3+Χ 1,69 1,51 1,60 1,52 1,58 
3+Ο 1,60 1,62 1,65 1,56 1,60 
3+Κ 1,57 1,65 1,63 1,52 1,59 

3+Ο+Χ 1,68 1,65 1,60 1,67 1,65 
3+Κ+Χ 1,74 1,78 1,63 1,69 1,71 

5 1,71 1,74 1,68 1,53 1,66 
5+Χ 1,70 1,76 1,50 1,68 1,66 
5+Ο 1,65 1,70 1,61 1,64 1,65 
5+Κ 1,59 1,71 1,70 1,52 1,63 

5+Ο+Χ 1,62 1,65 1,70 1,62 1,64 
5+Κ+Χ 1,71 1,86 1,83 1,70 1,77 
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ΠΙΝΑΚAΣ 25 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) η εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην πορεία αύξησης του 
βάρους 10 ραγών (g). 
 
Πίνακας  25.1  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 15,50 24,80 22,50 22,00 21,20 

3+Χ 25,90 16,80 19,00 18,70 26,57 
26,40 28,60 14,90 21,30 22,80 

3+Κ 26,20 26,20 18,70 13,00 21,02 
3+Ο+Χ 25,50 27,60 24,60 20,70 24,60 
3+Κ+Χ 23,00 31,40 22,70 23,10 25,05 

5 18,20 28,10 21,40 14,00 20,40 
5+Χ 22,70 29,50 16,90 14,40 20,87 
5+Ο 25,00 27,00 23,60 20,50 24,02 
5+Κ 25,80 22,40 22,20 21,10 22,87 

5+Ο+Χ 15,80 25,00 21,80 23,40 21,50 
5+Κ+Χ 19,30 32,90 28,70 18,50 24,85 

3+Ο 

 
Πίνακας  25.2  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 22/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 31,00 31,80 31,40 29,30 30,87 

3+Χ 36,70 26,30 28,70 34,20 31,47 
3+Ο 35,30 34,60 32,10 32,60 33,65 
3+Κ 35,90 33,40 31,60 24,20 31,27 

3+Ο+Χ 41,60 39,70 35,80 34,00 37,77 
3+Κ+Χ 35,10 42,30 39,30 29,00 36,42 

5 41,20 40,80 28,70 25,30 34,00 
5+Χ 29,30 36,90 27,70 33,70 31,90 
5+Ο 36,80 37,70 36,30 31,50 35,60 
5+Κ 32,10 37,10 27,50 38,80 33,87 

5+Ο+Χ 28,90 33,00 37,80 36,50 34,05 
5+Κ+Χ 37,10 48,90 48,90 29,00 40,97 
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Πίνακας  25.3 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5/8/02  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
1 2 3 4 Μ.Ο  

3 37,70 39,10 32,60 36,60 36,50 
3+Χ 47,20 27,30 38,50 37,30 37,57 
3+Ο 41,80 44,10 40,00 37,60 40,87 
3+Κ 37,50 41,50 34,90 31,90 36,45 

3+Ο+Χ 53,20 49,40 42,10 36,90 45,47 
3+Κ+Χ 43,00 46,60 44,00 44,60 44,55 

5 45,80 43,90 41,80 33,50 41,25 
5+Χ 46,40 43,60 36,00 38,40 41,10 
5+Ο 43,70 46,50 37,70 37,20 41,27 
5+Κ 44,60 45,90 35,80 40,20 41,62 

5+Ο+Χ 39,40 43,10 40,30 44,20 41,75 
5+Κ+Χ 48,40 50,50 59,30 42,10 50,07 

 
Πίνακας  25.4 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 13/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 38,00 40,20 43,10 38,10 39,85 

3+Χ 46,60 30,30 39,40 39,60 38,97 
3+Ο 42,30 43,70 44,60 42,40 43,25 
3+Κ 39,20 39,80 38,50 32,60 37,52 

3+Ο+Χ 56,20 50,60 43,00 43,40 48,30 
3+Κ+Χ 43,40 47,30 44,90 45,60 45,30 

5 46,00 48,50 42,60 32,90 42,50 
5+Χ 47,10 47,50 36,90 39,70 42,80 
5+Ο 46,90 46,00 39,00 38,50 42,60 
5+Κ 45,00 44,30 37,80 43,10 42,55 

5+Ο+Χ 39,60 44,10 46,50 45,20 43,85 
5+Κ+Χ 47,80 49,60 61,60 43,00 50,50 

ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

 
Πίνακας  25.5 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 19/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 4 Μ.Ο  

3 42,70 47,40 45,40 42,10 44,40 
48,20 38,90 37,70 43,40 42,05 

3+Ο 42,90 42,30 41,30 37,80 41,07 
3+Κ 40,10 42,70 39,50 42,20 41,12 

3+Ο+Χ 49,20 44,60 43,30 44,70 45,45 
54,80 59,50 39,50 46,40 50,05 

5 48,60 50,70 42,20 36,00 44,37 
5+Χ 49,60 56,60 35,70 46,40 47,07 

42,90 48,60 41,30 37,80 42,65 
5+Κ 39,70 40,30 44,00 49,70 43,42 

5+Ο+Χ 43,70 44,00 49,00 43,10 44,95 
51,50 60,70 60,10 48,30 55,15 

 3 

3+Χ 

3+Κ+Χ 

5+Ο 

5+Κ+Χ 
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ΠΙΝΑΚAΣ 26 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην περιεκτικότητα του 
γλέυκους σε σάκχαρα (οBrix). 
 
Πίνακας  26.1 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 9,30 8,60 10,30 13,00 10,30 

3+Χ 10,30 8,80 9,60 10,10 9,70 
3+Ο 9,20 11,20 8,50 10,30 9,80 
3+Κ 10,10 11,90 10,70 9,00 10,40 

3+Ο+Χ 9,60 12,00 10,00 8,90 10,10 
3+Κ+Χ 10,30 10,60 10,40 8,10 9,85 

5 9,10 9,10 9,10 7,70 8,75 
5+Χ 7,70 9,00 9,20 7,70 8,40 
5+Ο 8,80 8,90 9,90 9,90 9,37 
5+Κ 9,10 9,20 8,50 9,30 9,00 

5+Ο+Χ 6,90 8,30 7,70 9,80 8,17 
5+Κ+Χ 7,70 10,50 9,30 7,20 8,60 

 
Πίνακας  26.2 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 22/7/02  

ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
1 2 3 4 Μ.Ο  

3 15,60 11,90 15,40 16,00 14,70 
3+Χ 15,30 13,70 14,10 14,30 14,30 

14,20 16,00 15,00 14,50 14,90 
3+Κ 15,80 16,80 14,80 14,80 15,50 

3+Ο+Χ 15,40 15,60 14,00 12,50 14,30 
3+Κ+Χ 14,80 14,60 15,30 13,80 14,60 

5 12,30 14,20 14,30 14,30 13,70 
5+Χ 13,20 13,10 13,50 12,60 13,10 
5+Ο 14,70 13,10 15,20 14,10 14,20 

14,60 14,60 12,60 14,80 14,10 
5+Ο+Χ 11,90 13,50 12,90 13,00 12,80 
5+Κ+Χ 12,40 14,80 15,00 12,10 13,50 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  

3+Ο 

5+Κ 
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Πίνακας  26.3  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5/8/02  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
1 2 3 4 Μ.Ο  

3 16,30 15,60 17,00 17,20 16,52 
3+Χ 16,90 16,50 16,50 15,80 16,42 
3+Ο 16,30 17,70 16,80 17,90 17,17 
3+Κ 17,50 16,30 16,60 17,60 17,00 

3+Ο+Χ 16,40 16,80 16,60 14,30 16,02 
3+Κ+Χ 17,30 15,40 17,70 15,70 16,52 

5 14,70 14,30 15,40 16,30 15,17 
5+Χ 14,80 13,20 16,30 15,30 14,90 
5+Ο 16,30 15,50 14,90 16,40 15,77 
5+Κ 16,30 15,80 15,40 16,50 16,00 

5+Ο+Χ 14,60 13,80 16,00 15,30 14,92 
5+Κ+Χ 14,50 15,80 16,70 14,60 15,40 

 
Πίνακας  26.4  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 13/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 19,00 15,50 18,40 18,50 17,85 
18,10 20,00 18,50 16,80 18,35 

3+Ο 16,70 20,40 19,30 20,00 19,10 
19,60 20,00 19,20 17,40 19,05 

3+Ο+Χ 18,40 18,50 17,50 15,40 17,45 
3+Κ+Χ 18,90 17,70 19,50 16,90 18,25 

5 16,20 17,10 16,50 18,50 17,07 
16,70 18,10 18,10 16,00 17,22 

5+Ο 17,30 17,30 16,80 17,60 17,25 
5+Κ 19,20 17,80 16,30 17,70 17,25 

5+Ο+Χ 16,30 16,80 17,00 16,90 16,75 
16,45 

3+Χ 

3+Κ 

5+Χ 

5+Κ+Χ 16,30 16,60 17,20 15,80 
 
Πίνακας   26.5 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 19/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 17,20 17,90 18,80 18,20 18,02 
3+Χ 19,20 20,10 19,00 17,40 18,92 
3+Ο 17,90 19,60 19,10 20,90 19,37 
3+Κ 21,90 19,50 19,50 17,20 19,60 

3+Ο+Χ 19,10 18,80 18,80 16,40 18,27 
3+Κ+Χ 19,80 18,20 19,20 18,50 18,90 

5 17,50 17,20 17,50 18,10 17,57 
5+Χ 17,90 17,50 19,80 17,00 18,05 
5+Ο 18,90 17,80 17,50 17,00 17,80 
5+Κ 16,60 17,20 16,10 18,60 17,12 

5+Ο+Χ 16,70 17,80 17,50 18,00 17,50 
5+Κ+Χ 16,50 17,90 17,50 16,20 17,02 
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ΠΙΝΑΚAΣ 27 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην µεταβολή της οξύτητας 
κατά την περίοδο ωρίµανσης . 
  
Πίνακας  27.1 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
38,00 32,00 30,00 20,00 30,00 

3+Χ 32,00 42,00 32,00 30,00 34,00 
3+Ο 34,00 29,00 38,00 29,00 32,50 
3+Κ 35,00 24,00 28,00 33,00 30,00 

31,00 21,00 30,00 32,00 28,50 
3+Κ+Χ 32,00 28,00 30,00 30,00 30,00 

5 37,00 34,00 32,00 36,00 34,70 
5+Χ 36,00 29,00 34,00 35,00 33,50 

36,00 35,00 30,00 29,00 32,50 
5+Κ 34,00 32,00 31,00 32,00 32,20 

5+Ο+Χ 47,00 38,00 36,00 27,00 37,00 
5+Κ+Χ 39,00 28,00 32,00 39,00 34,50 

3 

3+Ο+Χ 

5+Ο 

 
Πίνακας  27.2 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 22/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 10,40 12,40 10,60 8,70 10,52 

3+Χ 12,90 15,40 11,70 10,80 12,70 
3+Ο 13,20 9,60 11,00 10,80 11,95 
3+Κ 12,40 10,00 9,60 8,40 10,10 

3+Ο+Χ 9,30 7,80 11,00 11,50 9,90 
3+Κ+Χ 11,50 10,40 11,30 10,80 11,00 

5 12,70 10,00 11,50 10,00 11,05 
5+Χ 13,40 9,90 12,80 11,40 11,87 
5+Ο 11,10 11,70 10,00 9,60 10,60 
5+Κ 12,30 10,00 10,20 11,40 10,97 

11,80 10,20 13,10 
5+Κ+Χ 12,60 9,60 10,00 12,20 11,10 

ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

5+Ο+Χ 17,70 12,70 
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Πίνακας  27.3 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5/8/02  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
1 2 3 4 Μ.Ο  

3 6,40 7,20 7,00 6,00 6,60 
3+Χ 7,00 7,80 5,20 6,40 6,60 
3+Ο 7,50 6,90 6,70 7,30 7,10 
3+Κ 7,20 6,70 6,60 6,00 6,60 

3+Ο+Χ 7,10 6,10 6,00 7,00 6,50 
3+Κ+Χ 7,60 7,50 7,70 6,60 7,30 

5 7,70 5,80 6,80 6,20 6,60 
5+Χ 7,00 6,80 7,70 6,50 7,00 

6,80 7,10 6,80 5,70 6,60 
5+Κ 6,90 7,00 6,20 7,50 6,90 

8,50 7,30 7,10 6,00 7,20 
5+Κ+Χ 8,00 7,10 6,80 6,80 

5+Ο 

5+Ο+Χ 
7,10 

 
Πίνακας  27.4 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 13/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 5,80 6,30 5,80 5,60 5,87 
3+Χ 6,20 6,00 5,90 5,90 6,00 
3+Ο 6,10 5,00 5,50 5,90 5,62 
3+Κ 6,00 5,80 5,00 5,70 5,62 

3+Ο+Χ 5,80 4,70 6,10 5,90 5,62 
3+Κ+Χ 6,10 6,40 6,20 5,20 5,97 

5 6,60 6,20 5,00 5,00 5,70 
5+Χ 5,90 5,50 5,70 5,50 5,65 
5+Ο 6,10 5,60 5,20 5,40 5,57 

6,00 
6,70 6,20 5,90 4,50 5,82 

5+Κ+Χ 6,20 6,10 5,40 6,40 6,00 

5+Κ 5,10 5,20 6,20 5,62 
5+Ο+Χ 

 
Πίνακας  27.5 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 19/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 4,70 5,80 5,10 4,60 5,05 
3+Χ 5,40 5,10 5,70 4,00 5,05 
3+Ο 5,60 4,60 5,20 5,90 5,32 
3+Κ 6,50 4,50 4,80 4,70 5,12 

3+Ο+Χ 5,00 4,40 5,30 5,00 4,92 
3+Κ+Χ 5,30 6,00 5,60 5,40 5,57 

5 5,50 5,20 4,70 5,20 5,15 
5+Χ 5,10 3,80 5,20 4,60 4,67 
5+Ο 5,40 5,00 4,90 4,70 5,00 
5+Κ 4,70 4,60 4,60 5,40 4,82 

5+Ο+Χ 5,70 5,00 5,15 5,30 4,60 
5+Κ+Χ 5,50 4,90 5,10 5,00 5,12 
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ΠΙΝΑΚAΣ 28 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής(χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) η εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην µεταβολή του ph κατά την 
περίοδο ωρίµανσης. 
  
Πίνακας  28.1  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 2,93 2,94 3,00 3,00 2,96 

3+Χ 2,96 2,95 2,95 2,99 2,96 
3+Ο 2,98 3,07 2,96 3,05 3,01 
3+Κ 3,01 3,13 3,11 2,93 3,04 

3+Ο+Χ 2,98 3,14 3,00 3,01 3,03 
3+Κ+Χ 3,12 3,04 3,10 3,00 3,06 

5 3,01 3,04 3,00 2,89 2,98 
5+Χ 2,93 3,02 2,89 2,92 2,94 
5+Ο 2,94 2,95 3,08 2,99 2,99 
5+Κ 2,81 3,01 3,06 2,99 2,96 

2,96 2,98 2,91 2,97 
3,01 2,92 2,98 

5+Ο+Χ 3,04 
5+Κ+Χ 2,91 3,08 

 
Πίνακας  28.2  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 22/7/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  

1 2 3 4 Μ.Ο  
3 3,03 2,84 2,93 2,89 2,92 

3+Χ 2,98 2,76 2,88 2,93 2,88 
3+Ο 3,02 3,15 2,87 2,87 2,97 
3+Κ 3,02 3,08 3,08 2,88 3,01 

3+Ο+Χ 3,15 3,12 3,06 2,88 3,05 
3+Κ+Χ 3,02 3,13 2,89 2,98 3,00 

5 2,99 3,03 2,75 2,89 2,91 
5+Χ 2,93 2,94 2,73 2,76 2,84 
5+Ο 3,00 3,03 2,91 3,04 2,99 

2,99 2,98 2,82 2,89 2,92 
5+Ο+Χ 2,79 2,90 2,95 2,88 2,88 
5+Κ+Χ 2,98 2,94 2,97 2,87 2,94 

ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  

5+Κ 
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Πίνακας  28.3  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5/8/02  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  
1 2 3 4 Μ.Ο  

3 3,40 3,34 3,38 3,45 3,39 
3+Χ 3,32 3,30 3,38 3,42 3,35 
3+Ο 3,53 3,37 3,48 3,39 3,44 
3+Κ 3,43 3,37 3,43 3,35 3,39 

3+Ο+Χ 3,42 3,43 3,49 3,45 3,44 
3+Κ+Χ 3,47 3,34 3,50 3,54 3,46 

5 3,43 3,54 3,37 3,44 3,44 
5+Χ 3,38 3,33 3,30 3,38 3,34 
5+Ο 3,39 3,39 3,42 3,49 3,42 
5+Κ 3,42 3,41 3,60 3,42 3,46 

5+Ο+Χ 3,25 3,37 3,37 3,44 3,35 
5+Κ+Χ 3,39 3,39 3,47 3,41 3,41 

 
Πίνακας  28.4 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 13/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 3,36 3,33 3,40 3,33 3,35 
3+Χ 3,33 3,42 3,38 3,31 3,36 
3+Ο 3,44 3,57 3,45 3,48 3,48 
3+Κ 3,42 3,44 3,54 3,36 3,44 

3+Ο+Χ 3,43 3,61 3,31 3,31 3,41 
3+Κ+Χ 3,37 3,35 3,47 3,44 3,40 

5 3,37 3,49 3,44 3,40 3,42 
5+Χ 3,34 3,50 3,38 3,39 3,40 
5+Ο 3,37 3,42 3,41 3,40 3,40 
5+Κ 3,42 3,45 3,58 3,41 3,46 

3,21 3,47 3,34 3,46 3,37 
5+Κ+Χ 3,51 3,31 3,53 3,45 3,45 
5+Ο+Χ 

 
Πίνακας  28.5  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 19/8/02  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ  1 2 3 4 Μ.Ο  

3 3,54 3,61 3,68 3,65 3,62 
3+Χ 3,61 3,55 3,61 3,82 3,64 
3+Ο 3,72 3,64 3,63 3,65 3,66 
3+Κ 3,66 3,78 3,64 3,56 3,66 

3+Ο+Χ 3,71 3,80 3,55 3,62 3,67 
3+Κ+Χ 3,72 3,72 3,71 3,62 3,69 

5 3,81 3,65 3,58 3,63 3,66 
5+Χ 3,71 4,11 3,60 3,58 3,75 
5+Ο 3,55 3,73 3,56 3,59 3,60 
5+Κ 3,74 3,71 3,82 3,64 3,72 

5+Ο+Χ 3,57 3,92 3,58 3,63 3,67 
5+Κ+Χ 3,68 3,79 3,67 3,57 3,67 
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ΠΙΝΑΚAΣ 29 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην εναλλαγή του χρώµατος 
των ραγών κατά τον δείκτη  a*. 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   a* ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ 
1 2 3 4 Μ.Ο 

3 -5,25 -7,01 -2,68 -5,46 -5,10 
3+Χ -4,44 -6,75 -6,61 -6,54 -6,09 
3+Ο -6,01 -5,93 -6,19 -7,52 -6,41 
3+Κ -7,95 -7,48 -5,55 -5,97 -6,74 

3+Ο+Χ -4,99 -7,70 -5,85 -6,40 -6,24 
3+Κ+Χ -8,01 -8,29 -5,76 -6,46 -7,13 

5 -6,79 -5,27 -6,47 -4,25 -5,70 
5+Χ -6,97 -7,00 -3,14 -6,04 -5,79 
5+Ο -6,41 -5,16 -3,13 -1,89 -4,15 
5+Κ -4,33 -6,63 -3,73 -6,30 -5,25 

5+Ο+Χ -6,15 -6,70 -5,51 -6,41 -6,19 
5+Κ+Χ -8,39 -6,28 -3,81 -4,66 -5,79 

 
 
ΠΙΝΑΚAΣ 30 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην εναλλαγή του χρώµατος 
των ραγών κατά τον δείκτη   L*. 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   L* ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ 
1 2 3 4 Μ.Ο 

3 44,35 45,67 45,99 44,09 45,03 
3+Χ 42,88 48,93 44,95 46,03 45,70 
3+Ο 44,65 43,39 43,38 47,44 44,72 
3+Κ 47,82 43,86 42,49 45,96 45,03 

3+Ο+Χ 41,23 47,56 44,16 41,46 43,60 
3+Κ+Χ 43,73 52,79 44,89 41,00 45,60 

5 42,81 44,04 42,50 45,38 43,68 
5+Χ 39,74 43,20 42,39 49,80 43,78 
5+Ο 44,15 39,34 42,03 34,65 40,04 
5+Κ 44,87 41,86 40,25 47,28 43,57 

5+Ο+Χ 42,09 43,32 43,14 47,38 43,98 
5+Κ+Χ 42,82 45,39 39,70 40,56 43,12 
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ΠΙΝΑΚAΣ 31 : Eπίδραση του αριθµού των µετανθικών εφαρµογών µε GA3 
(3x40ppm η 5x40ppm), της χαραγής (Χ), και της προσθήκης στο ψεκαστικό 
διάλυµα ουρίας (Ο) ή εκχυλίσµατα φυκιών (Κ) στην εναλλαγή του χρώµατος 
των ραγών κατά τον δείκτη    b *. 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   b* ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ 
1 2 3 4 Μ.Ο 

3 16,37 18,84 23,60 15,08 18,47 
3+Χ 17,45 16,32 21,33 23,12 19,56 
3+Ο 18,18 14,15 17,10 19,22 17,16 
3+Κ 21,50 16,19 14,76 15,35 16,94 

3+Ο+Χ 17,09 23,25 15,69 16,18 18,05 
3+Κ+Χ 17,65 24,90 16,92 16,74 19,05 

5 17,11 19,44 17,56 21,04 18,79 
5+Χ 16,63 18,51 19,88 26,54 20,39 
5+Ο 17,92 16,85 18,30 13,75 16,71 
5+Κ 22,61 17,25 21,02 22,54 20,86 

5+Ο+Χ 19,29 21,80 20,16 20,84 20,52 
5+Κ+Χ 16,86 17,03 16,96 16,42 16,82 
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